
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0016664-36.2010.815.0011 – 5ª Vara Cível de Campina
Grande 
RELATOR    :  Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Embargante :  Itaú Unibanco S/A
Advogado : Antônio Chaves Abdalla (OAB/PB 20.703)
Embargante  :  CAVESA – Campina Grande Veículos Ltda 
Advogado : Antônio Chaves Abdalla (OAB/PB 20.703)
Embargados :  os mesmos

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  DA  CAVESA.  CAMPINA
GRANDE VEÍCULOS LTDA.   INTERPOSIÇÃO A DESTEMPO.
INTEMPESTIVIDADE.  INADMISSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO NCPC.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

—  Não  se  conhece  do  recurso  apresentado  em  juízo  fora  do  prazo  legal.  A
propósito,  o  acesso  à  tutela  jurisdicional  deve  sempre  ser  pautado por regras
procedimentais  que  têm dentre  suas  finalidades  a  de  resguardar  a  segurança
jurídica das partes envolvidas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ITAÚ UNIBANCO
S/A. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA
SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO. DECISÃO QUE ACOLHEU
O  RECURSO  E  JULGOU  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM VALOR
NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE NÃO
É IRRISÓRIO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Sendo a sentença que julgou procedente a demanda e a decisão embargada
prolatadas sob a égide do Novo Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais devem obedecer os ditames do novo regramento processual,
tendo por base o valor da causa, uma vez improcedente o pedido. 

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 não conhecer dos Embargos da CAVESA e
acolher os Embargos do  Itaú Unibanco S/A, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuidam-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Itáu Unibanco
S/A  e CAVESA –  Campina  Grande  Veículos  Ltda,  respectivamente  às  fls.  288/290  e
296/298,  contra  Decisão  Monocrática  de fls.  282/286,  alegando,  o  primeiro  embargante,
contradição  no  julgado  e  pretendendo,  o  segundo  embargante,  prequestionamento  da
matéria. 

A decisão embargada, julgando apelação cível oriunda da sentença de
fls.  208/2011,  deu  provimento  ao  recurso  movido  por  Itáu  Unibanco  S/A/primeiro
embargante para julgar improcedente o pedido, nos moldes do art.  932, V, b do NCPC e
condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a teor do § 2º do art. 85 do
NCPC.

Inconformado,  o  primeiro  embargante,  Itáu Unibanco S/A/, aduz
contradição  no  julgado,  sob  o  fundamento  de  que,  embora  o  decisum tenha  fundado  a
fixação dos honorários sucumbenciais no art. 85, §8º do NCPC a demanda não compreende
inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem possui valor da causa muito baixo. Ao
contrário,  o valor atribuído a causa é de importância razoável e mensurável,  a saber R$
52.257,56, o que à época do ajuizamento da demanda correspondia a 102 salários mínimos
então vigentes.

Por tais motivos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a
decisão  embargada,  fixando  os  honorários  advocatícios  sucumbenciais  em  valores
percentuais com base no valor da causa, a teor do disposto no art. 85, § 2º do NCPC.

Contrarrazões pelo embargado às fls. 304/306.

O segundo embargante, CAVESA, pugna pelo prequestionamento dos
arts. 5º da CF, 42 da Lei 8.078/90, 186 e 927 do Código Civil. ( fls. 296/298)

Contrarrazões  pelo  embargado  aduzindo  a  preliminar  de
intempestividade dos Embargos. (fls. 308/312)

É o relatório.  

Voto.

Dos Embargos de Declaração da CAVESA   – Campina Grande Veículos Ltda   

O presente recurso é intempestivo. 

 Depreende-se da Certidão de fls. 287 que a Decisão embargada foi
publicada no dia 07/02/2017 (terça-feira).



Ora, é cediço que o lapso temporal para interposição dos Aclaratórios
é de 05 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023 do Novo Código de Processo Civil.

Art. 1.023.  Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em pe-
tição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou 
omissão, e não se sujeitam a preparo.

Assim,  considerando  que  o  termo  a  quo se  deu  em  07/02/2017
(quarta-feira), contando-se os dias úteis, tem-se que o prazo para a apresentação do recurso
findou em 14/02/2017 (terça-feira). Entretanto, a interposição dos presentes Embargos de
Declaração deu-se somente em  15/02/2017 (quarta-feira),  ou seja,  após  a  expiração do
prazo legal.

Destarte, restando patente a intempestividade dos Embargos, e sendo
tal matéria de ordem pública, é indubitável a inadmissibilidade do recurso.

Ainda, destaque-se que não se aplica ao presente recurso a regra do
parágrafo único do art. 932 do NCPC, que prevê que o relator, antes de inadmitir o recurso,
deverá dar a oportunidade para o recorrente corrija o vício. Por óbvio, esse prazo somente
deverá  ser  concedido  quando o  vício  for  sanável  ou  corrigível.  Nesse  sentido,  comenta
Daniel Assunção:

“Esse  prazo  somente  deverá  ser  concedido  pelo  Relator  quando  o  vício  for
sanável  ou  a  irregularidade  corrigível.  Assim,  por  exemplo,  tendo  deixado  o
recorrente  de  impugnar  especificamente  as  razões  decisórias,  não  cabe
regularização  em razão do  princípio  da  complementaridade,  que  estabelece  a
preclusão consumativa no ato de interposição do recurso. O mesmo se diga de um
recurso intempestivo, quando o recorrente não terá como sanear o vício e por
essa razão, não haverá motivo para a aplicação do art. 932, parágrafo único, do
Novo CPC.1 (grifo nosso)

Por  tais  razões,  não  merece  conhecimento  os  Embargos  de
Declaraçao  manejados  pela   CAVESA  –  Campina  Grande  Veículos  Ltda, ante  sua
manifesta inadmissibilidade.

Dos Embargos de Declaração d  o  Itáu Unibanco S/A

Cuidam os  autos  de  ação  de  indébito  previdenciário  movida  pela
CAVESA – Campina Grande Veículos Ltda em face do  Itáu Unibanco S/A, cuja sentença
julgou procedente o pedido  para condenar o banco promovido a devolver ao promovente os
valores retidos indevidamente a título de ISS – Imposto sobre serviços, no período de julho
de  2005  a  fevereiro  de  2009.  Condenando  o  banco  promovido  em custas  e  honorários
sucumbenciais, estes no percentual de 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 20,
§3º do CPC de 1973, vigente há época da decisão.

Irresignado, o banco Itáu Unibanco S/A moveu apelação, tendo esta
relatoria em decisão monocrática de fls. 282/286 dado provimento ao recurso  para julgar
improcedente  o  pedido e  condenar  o  apelado  ao  pagamento  das  custas  e  honorários

1(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1518).



advocatícios sucumbenciais, estes fixados no valor de  R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais), a teor do § 2º do art. 85 do NCPC.

O Itáu Unibanco S/A, alegando contradição no julgado, insurge-se
contra a parte do  decisum que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em valor
nomimal, pugnando pelo seu arbitramento em percentual, a teor do art. 85, §2º do NCPC.

Os embargos de declaração têm a finalidade específica de sanar erro
material,  omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado  que,  de  alguma  forma,
prejudiquem ou impeçam o efetivo cumprimento da decisão judicial. 

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. Da mesma forma,
a  contradição  que  autoriza  a  interposição  dos  embargos  deve  ser  entendida  como
aquela existente entre premissas lançadas na fundamentação do acórdão ou ainda entre
a  fundamentação  e  a  conclusão,  devendo,  neste  ponto,  ser  demonstrada  de  forma
bastante clara pelo embargante. Por fim, as obscuridades representam pontos sobre os
quais a decisão embargada não se pronunciara com clareza (gramatical e lógica) suficiente e
que, de todo modo, prejudica a exata compreensão do comando descrito no acórdão.

A partir desta premissa, de fato se verifica a contradição alegada pelo
embargante.

A decisão embargada julgando o recurso de apelação,  reformou a
sentença de procedência para julgar improcedente os pedidos iniciais,  invertendo o ônus
sucumbência  e,  com fundamento  no  art.  85,  §8º   do  NCPC2,  modificou  a  fixação  dos
honorários sucumbenciais de percentual para valor nominal.

O Código de Processo Civil  revogado previa no seu art.  o §4º do
artigo20  do  CPC/19733 que,  em  caso  de  improcedência,  a  fixação  dos  honorários
advocatícios seria em valor nominal, por apreciação equitativa do Juiz. Porém tal artigo não
encontra correspondência na nova legislação processual. 

Frente ao novo regramento processual civil, em regra a quantificação
dos  honorários  sucumbenciais  deve  considerar,  uma  entre  três bases  de  cálculos,  cujo
manejo não está a disposição do prudente arbítrio do julgador. Isto é, a própria lei processual
impõe um arranjo a ser obrigatoriamente respeitado: primeiro lugar: valor da condenação;
segundo lugar: proveito econômico obtido; terceiro lugar (admitida apenas quando não seja
possível mensurar a base anterior): valor atualizado da causa. 

Art. 85 § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido  ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 

I – o grau de zelo do profissional; 

II – o lugar de prestação do serviço;

2Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
(…) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa

for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
3Art. 20 (…) § 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for 
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação 
equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. 



III – a natureza e a importância da causa; 

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

A fixação equitativa encontra previsão legal em uma única hipótese
(CPC/2015,  artigo  85,  §8º),  nos  casos  em  que  for  inestimável  ou  irrisório  o  proveito
econômico  ou,  ainda,  quando  o  valor  da  causa  for  muito  baixo  e,  como bem afirma  o
embargante, este não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  CONTRA  O  MUNICÍPIO  -
INDEFERIMENTO  DE  LICENÇA  PARA  FUNCIONAMENTO  DE
LANCHONETE EM ZONA DE SILÊNCIO - ATO VINCULADO - REGRAS
PREVISTAS  NO  CÓDIGO  DE  POSTURAS  DO  MUNICÍPIO  NÃO
OBSERVADAS PELO PARTICULAR - INDEFERIMENTO QUE É LEGAL
-  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO - VALOR
FIXADO EQUITATIVAMENTE - EQUÍVOCO - HONORÁRIOS QUE
DEVERIAM  TER  SIDO  FIXADOS  EM  PERCENTUAL  SOBRE  O
VALOR DA CAUSA,  NA FORMA DO ARTIGO  85,  §  2º DO  NCPC -
VALOR  FIXADO  EM  SENTENÇA  QUE  ESTÁ  ABAIXO  DOS  10%
MÍNIMOS  E  QUE,  PORTANTO,  NÃO  PODE  SER  DIMINUÍDO  -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(…)
II. Quando não há condenação do réu, a sentença proferida sob a égide do
NCPC, caso não se trate de hipótese do art.  85,  § 8º do novel diploma,
deve fixar os honorários em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §
2º do  NCPC)  e  não  equitativamente.  Existindo  recurso  do  autor,  ora
apelante, pela diminuição do valor fixado a título de honorários pelo juízo
a quo, e, estando tais valores abaixo dos 10% mínimos de que fala o art.
85,  §  2º do  NCPC,  aplicável  a  espécie,  não  é  possível  que  sejam
diminuídos os honorários, ainda mais por ter restado comprovado que o
trabalho jurídico realizado pelos patronos do réu é digno de paga.  III.
Havendo o autor  recorrido da sentença de improcedência da pretensão
deduzida na inicial, mantida por este acórdão mediante improvimento de
seu  recurso,  deve  responder  pelos  honorários  recursais,  fixados  em
percentual  sobre  o  valor  da  causa,  devidamente  atualizada,  a  serem
acrescidos aos honorários sucumbenciais, na forma prevista no artigo 85,
§ 1º, do  novo CPC, eis que a sentença foi exarada sob o novo diploma
processual civil. IV. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
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In casu,  o valor da causa estimado na exordial é de R$ 52.257,56,
equivalente a mais de 102 salários mínimos há época da interposição da demanda e, das  das
notas  de foro  publicadas  às  fls.  212 e  287 verifica-se  que,  tanto  a  sentença  que  julgou
procedente a demanda, quanto a decisão embargada foram prolatadas sob a égide do Novo
Código de Processo Civil. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895765/par%C3%A1grafo-1-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895763/par%C3%A1grafo-2-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895763/par%C3%A1grafo-2-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895763/par%C3%A1grafo-2-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895723/par%C3%A1grafo-8-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895763/par%C3%A1grafo-2-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015


Assim, os honorários sucumbenciais devem obedecer os ditames do
novo regramento  processual,  tendo por  base o valor  da causa,  uma vez improcedente  o
pedido. 

Ex  positis,  NÃO  CONHEÇO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO DA CAVESA e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do
ITAÚ  Unibanco  S/A para  sanar  a  contradição  e  condenar  o  promovente,  CAVESA –
Campina Grande Veículos Ltda, em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º do NCPC, mantendo a decisão de fls.
282/286 em seus demais termos. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com voto, a Exma. Desembargadora Maria
das Graças Morais Guede Presidente.  Presente  ainda  no  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques   de   Sá   e   Benevides  (Relator)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

 
Presente  ao   julgamento,   também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida

Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 22 de agosto  de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 001664-36.2010.815.0011 – 5ª Vara Cível de Campina
Grande 

Vistos, etc., 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de agosto de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


