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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO 
RECURSO  QUE  ALEGOU  CONTRADIÇÃO. 
INEXISTÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  VER  O 
JULGADO ADEQUADO AO  ENTENDIMENTO DO 
EMBARGANTE. AUSÊNCIA  DOS 
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  535  DO  CPC. 
EMBARGOS  CONHECIDOS  E  REJEITADOS. 
SEGUNDO  RECURSO  QUE  ALEGOU  OMISSÃO 
EM  RELAÇÃO  AOS  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO.

- Rejeito os Embargos Declaratórios de fls.319/321 
face  à  inexistência  de  contradição  e  acolho  o 
recurso  de  fls.328/329   para,  reconhecendo  a 
omissão, aplicar a sucumbência recíproca, de forma 
que  os  honorários  advocatícios,  fixados  em  20% 
sobre  o  valor  da  condenação,  e  as  despesas 
processuais  sejam  suportados  pelas  partes  na 
proporção em que vencidas, qual seja, no percentual 
de cinquenta por cento, ressalvado o disposto no art. 
12 da Lei nº 1.060/50.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  ACOLHER os  Embargos  de Declaração,  nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.341.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração  (fls.319/321  e 

fls.328/329)  interpostos  pela Transnacional  –  Transporte  Nacional  de 

Passageiros  Ltda.  e  Luzinete  de  Souza  Maranhão  e  outros,  com efeito  de 

prequestionamento,  aduzindo  o  primeiro  recurso  que  o  Acórdão  foi 

contraditório,   porque  no julgamento ficou decidido que o valor de cem mil 

reais seria pago à vítima e não a cada autor ou herdeiro. No segundo recurso,  

as  partes  alegam  omissão,  porquanto  não  constou  a  condenação  em 

honorários.

É o relatório.

VOTO

Aduz  a Transnacional – Transporte Nacional de Passageiros 

Ltda. que o Acórdão foi contraditório,  porque  no julgamento ficou decidido que 

o valor de cem mil reais seria pago à vítima e não a cada autor ou herdeiro. 

O  acidente  que  originou  a  indenização  teve  como 

consequência a morte do marido e pai dos Autores. Seria inconcebível que a 

indenização fosse paga à vítima fatal do evento, sendo óbvio que a reparação 

financeira seja feita aos herdeiros de Francisco de Assis dos Santos.

Portanto,  inexistente  a  contradição,  o  recurso  merece  ser 

rejeitado.

No segundo recurso (fls.328/329), as partes alegam omissão, 

porquanto não constou a condenação em honorários.

De fato, não houve a condenação em honorários. Tendo em 

vista que foi dado provimento parcial, aplica-se a sucumbência recíproca, pois 

a pensão mensal não foi atribuída a todos os Autores, mas apenas a Luzinete 

de Souza Maranhão e o filho menor de idade, Warnney Lucena dos Santos.  A 

empresa, por sua vez, foi condenada ao pagamento de indenização. 

Assim, os honorários advocatícios,  fixados em 20% sobre o 

valor da condenação, e as despesas processuais devem ser suportados pelas 
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partes na proporção em que vencidas, qual seja, no percentual de cinquenta 

por cento, ressalvado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Ante  o  exposto,  rejeito  os  Embargos  Declaratórios  de 

fls.319/321 face à inexistência de contradição e acolho o recurso de fls.328/329 

para, reconhecendo a omissão, aplicar a sucumbência recíproca, de forma que 

os honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, e as 

despesas processuais sejam suportados pelas partes na proporção em que 

vencidas,  qual  seja,  no  percentual  de  cinquenta  por  cento,  ressalvado  o 

disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50. Por fim, ressalte-se que foi constatado 

erro material na fl.306 do acórdão, de forma que onde tem “Francisco Carlos de 

Souza”, leia-se Francisco de Assis dos Santos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 12 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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