
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0112310-49.2012.815.2001 — 7ª Vara Cível
da Capital
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
1º EMBARGANTE    : José Ataide da Fonseca
ADVOGADO  : Venancio Viana de Medeiros Filho – OAB/PB nº 4.182
2º EMBARGANTE    : Companhia Mutual de Seguros
ADVOGADO  : Eduardo Fragoso dos Santos (OAB/PB – 12.447)
3º EMBARGANTE    : Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda
ADVOGADO  :  Lucenildo  Felipe da Silva (OAB/PB – 9.444)  e  Marcos  Antonio

Chaves Neto (OAB/PB – 5.729)
EMBARGADOS    : Os mesmos

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  —  EXISTÊNCIA  —  ESCLARECIMENTO  —
ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  SEM  MODIFICAR  O
JULGADO.

 
—  A  omissão,  em  primeira  análise,  representa  a  parte  do
acórdão embargado que, em tese, deveria ter se pronunciado
sobre  determinado  ponto  de  extrema  relevância  para  o
deslinde da causa e que, não obstante, quedou-se inerte.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE
SUSPENDER O FEITO – PROMOVIDA EM LIQUIDAÇÃO
JUDICIAL  –  RECURSO  ADESIVO  NÃO  CONHECIDO  –
PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE  –  AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

– Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer
decisão  judicial  para  esclarecer  obscuridade  ou  eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
deveria se pronunciar o juiz, bem como corrigir erro material.
Ausente  quaisquer  das  hipóteses  mencionadas,  incabível  a
utilização dos  embargos de  declaração para o  reexame da
matéria.
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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  —  EXISTÊNCIA  —  ESCLARECIMENTO  —
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA MODIFICAR O
CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima nominados.  

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado,  por unanimidade,  em acolher os embargos opostos
por José Ataide da Fonseca e pela Santa Maria Transportes e Fretamento Ltda.,
bem como rejeitar os embargos opostos pela Companhia Mutual de Seguros, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por  José Ataide
da  Fonseca,  Companhia  Mutual  de  Seguros  e  Santa  Maria  Transportes  e
Fretamentos  Ltda., contra  acórdão  proferido  por  esta  E.  Terceira  Câmara  (fls.
594/614),  pretendendo  o  pronunciamento  acerca  de  eventuais  omissões  no  citado
decisum.

No  Acórdão  objurgado,  à  unanimidade,  deu-se  provimento
parcial ao apelo apresentado pela Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda;
deu-se provimento parcial ao recurso da Sra. Dalcineide Chacon Castor; Julgou-
se  parcialmente  provido o  apelo  aviado  por José  Ataíde  da Fonseca  e  não  se
conheceu do recurso adesivo da Companhia Mutual de Seguros.

Em suas  razões  recursais,  argumenta  o primeiro  embargante
que o Acórdão combatido é omisso quanto ao pedido lançado nas razões recursais
alusivo a conversão do pensionamento em perdas e danos, a ser pago de uma única
vez, com base no § 1º do art. 461 do CPC/1973.

Já  a  segunda  embargante,  Companhia  Mutual  de  Seguros,
sustenta  que  se  encontra  sujeita  ao  regime  especial  de  liquidação  extrajudicial
instituído  pela  Lei  nº  6.024/1974,  razão  pela  qual  merecem  serem  acolhidos  os
embargos para determinar a suspensão do feito após o trânsito em julgado.

Por  fim,  a  terceira  embargante  Santa  Maria  Transportes  e
Fretamentos  Ltda.,  argumenta  que  o  Acórdão  é  omisso  no  que  diz  respeito  a
sucumbência  recíproca,  bem como quanto  ao parâmetro  para  cálculo  do  valor  das
custas  finais,  indicando se  é  valor  da  causa  ou  o valor  do  montante  indenizatório
fixado. Por fim, argumenta que a sentença singular merece ser reformada par que os
honorários  sucumbenciais  incidam  tão  somente  sobre  as  parcelas  vencidas  e,  no
máximo 12 parcelas vincendas.

É o relatório.

VOTO.
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Ab initio,  cabe-nos registrar  que os  Embargos Declaratórios
possuem a  função  teleológica  de  completar  a  decisão  omissa  ou,  ainda,  aclará-la,
dissipando eventuais obscuridades ou contradições. 

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela
em que incorreu o Juízo ou Tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado,
seja  porque  a  parte  expressamente  o  requereu,  seja  porque  a  matéria  é  de  ordem
pública e o julgador tinha de decidi-la ex officio. 

No entanto,  em se  tratando de  omissões  de  apreciação  dos
fundamentos jurídicos trazidos pelas partes ao debate processual, é de opinio communi
que não está o órgão jurisdicional condicionado à crítica analítica acerca de cada um
deles à exaustão, sob pena de mitigação do princípio do livre convencimento motivado
e da rápida duração do processo. 

De  ver-se,  dessarte,  que  o  Poder  Judiciário  não  constitui
sensor retórico ou máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe
cumpre atingir é o justo que, mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou
definível  a priori, goza, quando menos, de  status  ou  standart jurídico suposto pelo
Direito Positivo. Para tanto, afigura-se suficiente investigar a procedência da pretensão
de direito material, com os respectivos fundamentos de direito prestantes.

Pois  bem.  In  casu,  diante  da  multiplicidade  de  recursos,
passemos a analisar cada embargo separadamente.

1º EMBARGANTE: José Ataide da Fonseca

Em suas  razões  recursais,  argumenta  o primeiro  embargante
que o Acórdão combatido é omisso quanto ao pedido lançado nas razões recursais
alusivo a conversão do pensionamento em perdas e danos, a ser pago de uma única
vez, com base no § 1º do art. 461 do CPC/1973.

De fato, não houve pronunciamento explícito acerca do ponto
levantado pelo recorrente, portanto, necessário um breve esclarecimento a respeito.

Dispõe o art. 461, § 1º do CPC/1973:

Art.  461.  Na  ação  que  tenha  por  objeto  o  cumprimento  de
obrigação  de  fazer  ou  não  fazer,  o  juiz  concederá  a  tutela
específica da obrigação ou,  se procedente o pedido, determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do
adimplemento. 

§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o
autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção
do resultado prático correspondente. 

3



Como  visto,  o  pedido  formulado  pelo  embargante  está  em
dissonância com o princípio de que somente cabível as perdas e danos, no caso, se
impossível tutela específica ou a obtenção de resultado prático. Ademais, a pretendida
conversão somente teria sentido em decorrência da inexecução da obrigação, o que
restou indemonstrado pelo menos até o presente momento processual.

Portanto, acolho os embargos interpostos para sanar a omissão
apontada sem, contudo, modificar a decisão combatida.

2º EMBARGANTE: Companhia Mutual de Seguros

Sustenta  a  segunda  embargante,  Companhia  Mutual  de
Seguros,  que  se  encontra  sujeita  ao  regime  especial  de  liquidação  extrajudicial
instituído  pela  Lei  nº  6.024/1974,  razão  pela  qual  merecem  serem  acolhidos  os
embargos para determinar a suspensão do feito após o trânsito em julgado.

Registre-se,  que  na  ocasião  do  julgamento  de  mérito  da
presente demanda não foi conhecido a matéria aqui ventilada posto que arguida em
sede de apelo adesivo, vez que a apelação foi interposta antes. Assim, a interposição de
recurso adesivo, quando anteriormente já interposto recurso apelatório, se traduz em
segunda tentativa de recorrer, o que ofende ao princípio da unirrecorribilidade.

Portanto, não há que se falar em omissão, já que sequer fora
analisado o referido recurso adesivo.

Destarte, rejeito os embargos declaratórios.

3º EMBARGANTE: Santa Maria Transportes e Fretamentos Ltda

Por  fim,  a  terceira  embargante  Santa  Maria  Transportes  e
Fretamentos  Ltda.,  argumenta  que  o  Acórdão  é  omisso  no  que  diz  respeito  a
sucumbência  recíproca,  bem como quanto  ao parâmetro  para  cálculo  do  valor  das
custas  finais,  indicando se  é  valor  da  causa  ou  o valor  do  montante  indenizatório
fixado. Por fim, argumenta que a sentença singular merece ser reformada para que os
honorários  sucumbenciais  incidam  tão  somente  sobre  as  parcelas  vencidas  e,  no
máximo 12 parcelas vincendas.

Os temas em destaque merecem uma breve análise, já que não
houve pronunciamento explícito no acórdão embargado.

No  que  pertine  ao  primeiro  ponto,  não  há  que  se  falar  em
sucumbência recíproca,  isto porque o pedido do autor José Ataíde da Fonseca fora
julgado totalmente procedente. Ademais, mesmo que o autor tenha decaído de parte
mínima  do  pedido,  como  quer  crer  o  recorrente,  deve  a  ora  embargante  suportar
integralmente com o ônus da sucumbência, nos moldes do art. 21, parágrafo único do
CPC/73.

Relativamente ao parâmetro a ser utilizado para o cálculo do
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valor  das  custas  finais,  restou  consignado  na  sentença  que  o  pagamento  deve  ser
efetuado sobre o valor da condenação, portanto, este é parâmetro que se deve seguir.

Por  fim,  no  tocante  ao  pedido  para  que  os  honorários
sucumbenciais  incidam tão  somente  sobre  as  parcelas  vencidas  e,  no  máximo  12
parcelas vincendas, verifica-se que a irresignação merece amparo.

A verba  honorária  sucumbencial  não  incide  sobre  o  capital
constituído para assegurar o pensionamento, devendo ser arbitrada observando-se os
critérios do parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil: 

AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS  PROPOSTA  CONTRA
EMPRESA  DE  TRANSPORTE  COLETIVO.  MORTE  POR
ATROPELAMENTO CAUSADO PELO PREPOSTO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. No caso de pensionamento, o capital necessário a
produzir  a  renda  correspondente  às  prestações  vincendas  nunca
deve integrar a base de cálculo da verba honorária. Os honorários
advocatícios,  relativamente  às  prestações  vincendas,  devem  ser
arbitrados observando-se os critérios do § 4º do artigo 20, CPC, que
trata das causas de valor inestimável. Adstrita a discussão às teses
postas  no  âmbito  dos  embargos  de  divergência,  mantém-se  o  v.
acórdão embargado que decidiu serem os honorários advocatícios
devidos em percentual sobre o somatório dos valores das prestações
vencidas mais um ano das vincendas, não sendo aplicável o disposto
no §  5º  do  artigo 20,  CPC.  Embargos  de divergência  rejeitados.
(EREsp 109675/RJ, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, Rel. p/
Acórdão  Ministro  CESAR  ASFOR  ROCHA,  CORTE  ESPECIAL,
julgado em 25/06/2001, DJ 29/04/2002, p. 151) 

Nesse  passo,  conforme  precedente  do  egrégio  Supremo
Tribunal  Federal,  que reflete  a  iterativa jurisprudência daquela Corte,  em sendo os
honorários sucumbenciais relativos às parcelas vincendas regidos pelo parágrafo 4º do
artigo 20 do Código de Processo Civil, nesse teor é razoável a fixação dos honorários
em percentual sobre as parcelas vencidas e doze das vincendas: 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. ATO ILICITO.
FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. CPC, ART. 20, PARAGRAFO 4. -
DESDE QUE VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA, REGE A ESPÉCIE
O  PARAGRAFO  4.  DO  ART.  20  DO  CPC,  VALENDO,  NESSE
TEOR,  COMO RAZOAVEL,  A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE
HONORARIOS SOBRE O VALOR DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS
E  DOZE  DAS  VINCENDAS.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO. (RE 94053, Relator(a): Min. RAFAEL
MAYER, Primeira Turma, julgado em 07/08/1981, DJ 04-09-1981
PP-08558  EMENT  VOL-01224-02  PP-00596  RTJ  VOL-00099-03
PP-00906) 

Nesse sentido já decidiu o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  ACIDENTE  DE
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TRÂNSITO  QUE  RESULTOU  NA  MORTE  DO  GENITOR  DO
AUTOR  E  COMPANHEIRO  DA  AUTORA.  OMISSÃO  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  PREPARO  DOS  EMBARGOS
INFRINGENTES.  DESCABIMENTO,  POIS  OS  EMBARGANTES
LITIGAM  SOB  O  PÁLIO  DA  GRATUIDADE  DE  JUSTIÇA.
DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE  QUE  NÃO  CONTEMPLA  A
CELERIDADE  E  A  ECONOMIA  PROCESSUAL.
INCONVENIÊNCIA.  REEXAME  DE  PROVAS,  EM  SEDE  DE
RECURSO  ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS E ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS (100 SALÁRIOS MÍNIMOS PARA CADA AUTOR),
EM  VALORES  QUE  NÃO  SE  MOSTRAM  ÍNFIMOS  OU
EXORBITANTES. REVISÃO. INVIABILIDADE.
1. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade quando o
tribunal  adota  outro  fundamento  que  não  aquele  defendido  pela
parte.
2.  A denunciação  da  lide  da  sociedade  empresária  que  detém  a
concessão da rodovia mostra-se inviável, pois, em consonância com
o artigo 275, alínea "d", do Código de Processo Civil, foi adotado o
rito sumário, o que inviabiliza o pleito, nos termos do disposto no
artigo 280, daquele Diploma Processual.
3. De outra parte, a denunciação da lide fundada no contrato de
seguro é manifestamente inconveniente no atual estágio processual,
em sede de recurso especial,  pois implicaria a anulação dos atos
processuais  regularmente  realizados,  devendo  se  prestigiar  os
princípios da economia processual e celeridade processual.
Precedentes do STJ.
4. No que tange às teses de cerceamento de defesa, e assim também
a de que não houve imprudência por parte do réu; de ser necessária
a  produção  de  prova  pericial,  por  isso  o  processo  deveria  ter
seguido o rito ordinário; e ainda a tese relativa a que os alimentos
foram arbitrados sem que tenha sido demonstrado o rendimento da
vítima, fica límpido que a decisão tomada pelo Tribunal de origem
decorreu  de  fundamentada  convicção  amparada  na  análise  dos
elementos existentes nos autos, de modo que a eventual revisão da
decisão recorrida esbarraria no óbice intransponível imposto pela
Súmula  7  desta  Corte,  o  que  impede  a  apreciação  das  teses
recursais.
5.  A  Corte  Especial  decidiu,  no  julgamento  dos  EREsp  n.
109.675/RJ,  tendo  por  Relator  para  o  acórdão  o  Ministro  Cesar
Asfor  Rocha,  que  a  verba  honorária  sucumbencial,  devida  em
percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas,
mais um ano das vincendas, não incide sobre o capital constituído
para  assegurar  o  pensionamento,  devendo  ser  arbitrada
observando-se os critérios do parágrafo 4º do artigo 20 do Código
de Processo Civil.
6. Conforme precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal, que
reflete  iterativa  jurisprudência  daquela  Corte  e  amolda-se  aos
precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  sendo  os
honorários sucumbenciais relativos às prestações vincendas regidos
pelo parágrafo 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, nesse
teor  é razoável  a fixação dos honorários em percentual  sobre as
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parcelas vencidas e doze das vincendas.
7. Recurso especial não provido.
(REsp  933.937/PR,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 16/08/2012)

Assim,  a  base  de  cálculo  dos  honorários  de  advogado
sucumbenciais será  o  valor  das  parcelas vencidas,  acrescidas  de  um  ano  das
prestações vincendas, sem olvidar a quantia arbitrada à indenização por danos morais.

Sendo assim, e sem mais para análise, ACOLHO os embargos
opostos  por  José  Ataide  da  Fonseca  para  sanar  a  omissão apontada  sem,  contudo,
modificar a decisão combatida. REJEITO os embargos declaratórios interpostos pela
Companhia Mutual de Seguros, bem como ACOLHO os embargos opostos pela Santa
Maria  Transportes  e  Fretamento  Ltda.,  para  determinar  que  a  base  de  cálculo  dos
honorários sucumbenciais será o valor das parcelas vencidas, acrescidas de um ano das
prestações vincendas, sem olvidar a quantia arbitrada à indenização por danos morais.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exm. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides  (Presidente)(Relator).  Participaram ainda  do  julgamento  a  Exma Desa
Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exm.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo
Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Relator
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