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ACÓRDÃO
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001270-73.2010.815.0371
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Advogado : Jorge Baltar Buarque de Gusmão
Embargado : Município de Sousa
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DO ART.
535,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
EXISTÊNCIA DE  CONTRADIÇÃO.  MAJORAÇÃO
DA CONDENAÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
PARTE  AUTORA  QUE  DECAIU  EM  PARTE
MÍNIMA  DO  PEDIDO.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO
ÚNICO, DO ART. 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  DESPESAS  PROCESSUAIS.  NECESSIDADE
DE  RESSARCIMENTO  PELA  PARTE  VENCIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART.  29,  DA LEI  Nº  5.672/92.
CONTRADIÇÃO  CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO.

- Os embargos de declaração têm cabimento apenas
nos casos  de obscuridade,  contradição ou omissão,
nos moldes do art. 535, do Código de Processo Civil.
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-  Havendo  majoração  da  condenação  no  acórdão
recorrido  e  tendo o  demandante  decaído em parte
mínima do pedido, aplica-se o parágrafo único,  do
art. 21, do Código de Processo Civil, devendo, pois, o
vencido  arcar,  por  inteiro,  com  os  honorários
sucumbenciais.

-  A  Fazenda  Pública,  quando  vencida,  deverá
ressarcir  as  despesas  processuais  realizadas  pela
parte  vencedora,  nos  moldes  do  art.  29,  da  Lei  nº
5.672/92.
 
- Restando demonstrada a existência de contradição
na  decisão  embargada,  consistente  nas  questões
relativas  aos  honorários  sucumbenciais  e  ao
ressarcimento  das  despesas  processuais,  é  de  se
acolher os embargos de declaração nestes aspectos.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acolher os  embargos,  com  efeitos
infringentes.

Trata-se  de  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
opostos pela Locar Saneamento Ambiental Ltda, fls. 1.038/1.043, contra os termos do
acórdão,  fls.  1.024/1.036,  que  deu  provimento  parcial  ao  Apelo,  interposto  pelo
embargante, reformando a sentença  a quo, para condenar o Município de Sousa ao
pagamento do montante de R$ 1.105.365,75 (um milhão cento e cinco mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
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Em  suas  razões,  a  recorrente  aduz,  em  síntese,  a
existência  de contradição no julgado,  haja vista  o acórdão ter elevado o valor da
condenação e, no entanto, mantido o percentual referente à sucumbência recíproca
estabelecida na sentença. Da mesma forma, alega contradição a respeito da dispensa
do ente municipal, em restituir o valor das custas recolhidas pela autora.

Contrarrazões não ofertadas pela parte embargada,
consoante certidão de fl. 1.057.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A princípio, cumpre esclarecer que os embargos de
declaração  somente  são  cabíveis  quando  “houver,  na  sentença  ou  no  acórdão,
obscuridade, contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
Juiz ou Tribunal” (incisos I e II, do art. 535 do Código de Processo Civil).

Partindo desse delineamento normativo, em paralelo
com o teor do que restou decidido no decisum, ora fustigado, verifica-se, sem maiores
delongas, que houve contradição referente às pontuações elencadas pela embargante,
quais sejam elevação da condenação e manutenção da sucumbência recíproca, bem
como na dispensa do Município de Sousa, em restituir as custas recolhidas pela parte
autora. Neste diapasão, os embargos merecem ser acolhidos, para fins específicos de
concessão de efeito modificativo em relação aos pontos recorridos.

Avançando,  debruço-me sobre a temática relativa à
elevação da condenação e manutenção da sucumbência recíproca.

Na hipótese vertente, o pedido inicial da parte autora
foi no sentido do Município de Sousa ser condenado ao pagamento da quantia de R$
1.228.961,73 (um milhão duzentos e vinte e oito mil novecentos e sessenta e um reais
e setenta e três centavos).
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Ato contínuo, o Juiz de Direito monocrático julgou
parcialmente procedente a lide, nos seguintes termos, fls. 962/968:

Diante  do  contexto  fático  e  jurídico  exposto,  julgo
parcialmente procedente o pedido,  para condenar o
Município  de  Sousa  ao  pagamento,  em  favor  da
parte autora, da quantia de R$ 228.820,91 (duzentos
e vinte e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa
e  um  centavos),  referente  aos  créditos  devidos  de
abril de 2005 a junho de 2005, acrescido de juros de
mora  de  0,5% (meio  por  cento)  ao  mês  e  correção
monetária, a partir da citação.
Arbitro os honorários advocatícios na base de 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo
que, como foram os litigantes em parte vencedor e
vencido, distribuo o ônus em 7,5% (sete e meio por
cento) para o réu e 2,5% (dois e meio por cento) para
o autor,  a  teor  do  que dispõe o  art.  21  do CPC.  -
negritei.

Por  conseguinte,  o  acórdão  vergastado  majorou  a
condenação imposta ao ente municipal, porém manteve a sucumbência recíproca no
percentual fixado na sentença, fls. 1.024/1.036:

Ante  e  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO APELO E À REMESSA OFICIAL, para afastar a
prescrição  referente  aos  débitos  de R$  809.939,07
(oitocentos  e  nove  mil,  novecentos  e  trinta  e  nove
reais e sete centavos) e R$ 66.605,77 (sessenta e seis
mil, seiscentos e cinco reais e setenta e sete centavos)
e,  por  consequência,  condenar  o  Município  de
Sousa ao pagamento de R$ 1.105.365,75 (um milhão,
cento e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais
e setenta e cinco centavos),  acrescidos de correção
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monetária, a  partir  do vencimento de cada parcela
devida; e juros de mora, a partir da citação, fixados
de acordo com o índice oficial de remuneração básica
e  juros  aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos
moldes do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação
determinada  pela  Lei  nº  11.960/09,  tendo  em vista
que ação foi ajuizada no ano de 2010,  mantendo-se
os  demais  termos  da  sentença  hostilizada.  -
Negritei.

Diante  do  panorama  narrado,  percebe-se  que  a
autora  decaiu  em  parte  mínima  do  pedido,  pois  requereu,  em  sua  exordial,  o
pagamento da quantia de R$ 1.228.961,73 (um milhão duzentos e vinte e oito mil,
novecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) e o acórdão hostilizado
majorou a condenação imposta na sentença para R$ 1.105.365,75 (um milhão, cento e
cinco mil reais, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos),  razão
pela qual o promovido deverá responder, por inteiro, pelas despesas e honorários,
nos moldes do parágrafo único, do art. 21, do Código de Processo Civil:

Art.  21.  Se  cada  litigante  for  em parte  vencedor  e
vencido,  serão  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados entre eles os honorários
e as despesas.
Parágrafo  único.  Se  um  litigante  decair  de  parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro,
pelas despesas e honorários.

A fim  de  esclarecer  a  contradição  apontada,  insta
registrar que o Município de Sousa deve responder pelo pagamento, por inteiro, dos
honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

Prosseguindo,  cumpre  examinar  a  contradição
existente  com  relação  à  dispensa  do  Município  de  Sousa,  em  restituir  as  custas
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recolhidas pela autora,  a qual  merece ser sanada,  pois,  muito embora no julgado
combatido, esta Relatoria tenha citado o art. 29, da Lei nº 5.672/92, para fundamentar
a isenção da Fazenda Pública no pagamento das despesas processuais, mencionado
dispositivo legal estabelece que a entidade fazendária,  quando vencida,  como é o
caso dos autos, ficará obrigada a ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte
vencedora. Eis o comando normativo supracitado:

Art. 29 – A Fazenda Pública, vencida, não está sujeita
ao  pagamento  de  custas,  mas  fica  obrigada  a
ressarcir  o  valor  das  despesas  feitas  pela  parte
vencedora.

Nessa  senda,  assiste  razão  à  parte  embargante
quando requer que o ente municipal  seja condenado ao pagamento das despesas
processuais por ele realizadas, razão pela qual impende elucidar a questão, para fins
de determinar o ressarcimento  pela  edilidade das despesas processuais  efetuadas
pela parte autora da ação, nos termos do art. 29, da Lei nº 5.672/92.

Portanto,  restando  configurada  a  existência  de
contradição na decisão embargada,  outro caminho não há, senão o  de acolher os
embargos de declaração, em apreço,  a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional,
esclarecendo as questões contraditórias constantes no acórdão hostilizado e arguidas
pelo recorrente.

Ante todo o exposto, com arrimo no art. 535, I,  do
Código de Processo Civil,  ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,  COM
EFEITOS INFRINGENTES,  para sanar as contradições verificadas,  acrescentando
no dispositivo do acórdão que, tendo em vista a parte autora ter decaído em parte
mínima  do  pedido,  os  honorários  sucumbenciais  deverão  ser  suportados,
unicamente, pelo Município de Sousa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, com fulcro no art. 21, parágrafo único, do Código de Processo
Civil.  De outra banda,  as despesas processuais  efetuadas pela autora deverão ser
ressarcidas pela Fazenda Pública Municipal, nos moldes do art. 29, da Lei nº 5.672/92.

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001270-73.2010.815.0371                                                                                                                                        6



É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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