
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACORDÃOACORDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0002587-27.2014.815.2001
RELATOR        : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
EMBARGANTE : Vertical Engenharia e Incorporações Ltda.
ADVOGADO : José Mário Porto Júnior
EMBARGADOS : Maria Goretti da Costa Bandeira e João de Oliveira  

  Nóbrega Neto
ADVOGADAS : Daniella B. Nunes Borges Aragão e Luciene Borges
                                  Pessoa
ORIGEM : Juízo de Direito da 4º Vara Cível da Capital
JUIZ : José Herbert Luna Lisboa

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  CONTRADIÇÕES.  ERRO
MATERIAL OBSERVADO.  DIVERGÊNCIA ENTRE
O VALOR DOS HONORÁRIOS MENCIONADO NO
DISPOSITIVO  E  NA  FUNDAMENTAÇÃO.
CORREÇÃO.  SUCUMBÊNCIA  EM  IGUAL
PROPORÇÃO.  ACOLHIMENTO  DOS
ACLARATÓRIOS. 

-      De fato, vislumbro o erro material alegado, uma
vez  que  o  valor  mencionado  no  dispositivo  do
Acórdão  é  diferente  daquele  mencionado  na
fundamentação. Embora se saiba que é o dispositivo
da sentença  que gera  coisa  julgada,  é  importante
afastar do julgado qualquer ponto que possa gerar,
futuramente,  um conflito  quando da execução.  Até
porque,  os  Embargos  Declaratórios  servem  como
instrumento de aperfeiçoamento do julgado.

-     Acrescente-se, que  a parte Autora sucumbiu
em parte do pedido havendo vencedor e vencido na
demanda,  razão  pela  qual  devem  as  custas  e
honorários de sucumbência serem compensados em
igual  proporção,  aplicando-se  o  artigo  85,  §14  do
Novo CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, ACOLHER os Embargos Declaratórios,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 218.
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RELATÓRIO

Vertical  Engenharia  e  Incorporações  Ltda. interpôs,

tempestivamente, Embargos Declaratórios, alegando padecer de contradição o

Acórdão de fls.205/207v., através da qual a Primeira Câmara Cível, julgando o

Apelo  pelos  autores  interposto,  reformou  a  Sentença  de  fls.147/151,

condenando o promovido ao pagamento de indenização por danos morais e

arbitrando os honorários advocatícios. 

O Embargante aduz que a decisão foi contraditória, porque na

fundamentação condenou o  Embargante  ao pagamento  de indenização por

danos  morais  fixados  em  R$  3.000,00  (três  mil  reais)  e,  no  dispositivo,

condenou  ao  pagamento  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais).  Alegou,  ainda,  a

impossibilidade  de  arcar  com honorários  advocatícios  diante  do  julgamento

parcial da demanda.

É o relatório.

VOTO

Aduz o Embargante que o Acórdão foi contraditório porque na

fundamentação houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios

fixado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, no dispositivo, condenou

ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais).

De  fato,  vislumbro  o  erro  material,  uma  vez  que  o  valor

mencionado  no  dispositivo  do  Acórdão  é  diferente  daquele  consignado  na

fundamentação.

Embora se saiba que é o dispositivo da Sentença que gera

coisa julgada, é importante afastar do julgado qualquer ponto que possa gerar,

futuramente,  um  conflito  quando  da  execução.  Até  porque  os  Embargos

Declaratórios servem como instrumento de aperfeiçoamento do julgado.

Assim, esclareço que a condenação em custas e honorários
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advocatícios foi fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

De outra banda, como se vê, a parte Autora sucumbiu em parte

do pedido havendo vencedor e vencido na demanda, razão pela qual devem as

custas e honorários de sucumbência serem compensados em igual proporção,

aplicando-se o artigo 85, §14 do Novo CPC.

Sendo assim,  condeno ambas as  partes  ao  pagamento  das

custas  processuais  e  honorários  de  sucumbência,  ficando,  quanto  a  estes,

cada  litigante  obrigado  ao  pagamento  de  R$1.000,00  (um  mil  reais)  ao

causídico  da  parte  contrária,  cuja  exigibilidade  fica  suspensa  em relação  a

parte autora, por litigar ao abrigo da assistência judiciária gratuita (art. 12 Lei

1.060/50).

Ante  o  exposto,  ACOLHO  OS  EMBARGOS

DECLARATÓRIOS para  corrigir  o  erro  material  e  reconhecer  a contradição

entre  o  valor  mencionado  na  fundamentação  do  Acórdão  e  o  dispositivo,

esclarecendo que a condenação em custas e  honorários de sucumbência foi

fixada em R$1.000,00 (um mil reais), ressaltando, ainda, que este pagamento

deverá ser compensado em igual proporção pelas partes.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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