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PROCESSUAL  CIVIL –  Embargos  de
declaração – Alegação de vício no julgado
–  Honorários  advocatícios  –  Omissão  no
acórdão – Ocorrência – Matéria de ordem
pública – Defesa de decaimento em parte
mínima  do  pedido   –  Rejeição  –
Redimencionamento  da  condenação  –
Possibilidade – Acolhimento.

- Possível o acolhimento dos embargos de
declaração  com  efeito  infringente,  em
caráter excepcional.

-  Constatada  omissão no  acórdão  quanto
ao  estabelecimento  de  honorários
advocatícios  sucumbenciais,  em razão  da
necessária  fixação  da  verba  ante  o  novo
arbitramento  de  valores  condenatórios,
impõe-se  o  acolhimento  dos  aclaratórios,
com efeitos modificativo e integrativo.

-  Os  consectários  da  condenação,  o  que
incluem as  custas  processuais  e  a  verba
honorária, são matéria de ordem pública e a
sua fixação ou revisão, pelo Tribunal,  não
configura "reformatio in pejus". 

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A C O R D A M, na Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  acolher  os
Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  embargos  de  declaração,
opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra acórdão de fls. 215/217, proferido
em sede de remessa necessária e apelação cível, o qual proveu, em parte, os
recursos interpostos, modificando a sentença proferida, apenas para majorar
a multa administrativa imposta ao banco litigante, de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), figurando, agora,
como parte embargada, o Município de Campina Grande.

Irresignado,  o  Banco do Brasil  S/A,  nos
seus  aclaratórios,  defende,  em  síntese,  omissão  no  acórdão  proferido,
consubstanciada no fato de que a execução promovida pela Prefeitura de
Campina Grande possuía como importe R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
sendo reduzida pela decisão colegiada em 75% (setenta e cinco por cento) do
total  original,  pois  fixada  em  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  o  que
representa, sustenta, sua sucumbência em parte mínima do pedido.

Com isso,  afirma o banco litigante que o
acórdão não apresentou uma única disposição sobre a questão referente aos
honorários, não restando claro, portanto, a qual parte deverá recair o ônus da
sucumbência.

Por  fim,  requerer  o  acolhimento  dos
embargos de declaração.

Contrarrazões  aos  embargos  de
declaração às fls. 222/224, pela rejeição do pedido.

É o relatório.

V O T O:

Compulsando os  autos,  observa-se  que o
Município de Campina Grande promoveu a execução de CDA oriunda de
multa administrativa aplicada pelo Procon de Campina Grande, no importe de
R$ 200.000,00 (duzentos mil  reais),  contra o Banco do Brasil  S/A,  o que
gerou a interposição de embargos à execução fiscal pelo banco executado.
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Nos embargos à execução, o banco litigante
defendeu a insubsistência da multa aplicada, bem como o excesso de seu
valor,  requerendo a sua redução para importe não superior  a R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Na  sentença  proferida,  por  sua  vez,  o
magistrado “a quo” acolheu, em parte, o pedido formulado nos embargos à
execução,  para,  tão somente,  minorar  o  valor  da multa  ao importe  de R$
20.000,00 (vinte mil reais), condenando a parte embargada no pagamento de
custas,  despesas  processuais  e  honorários  advocatícios,  os  quais  foram
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (fl. 149).

Com  a  análise  da  remessa  oficial  e  do
recurso apelatório, este Tribunal deu provimento parcial à remessa necessária
e ao recurso apelatório, para majorar a multa imposta para o banco litigante,
ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

A  decisão  colegiada  manteve  os  demais
termos  da  sentença,  sem,  de  fato,  considerar  os  novos  parâmetros
sucumbenciais relativos às partes.

A  omissão  referente  aos  honorários
advocatícios  sucumbenciais  deve  ser,  portanto,  dirimida  por  este  Tribunal,
tratando-se  a  questão,  inclusive,  de  matéria  de  ordem  pública,  que  é
cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Pois bem.

Como  matéria  de  ordem  pública  não  se
limita  ao  pedido  fixado  em  sede  de  embargos  de  declaração,  restando
devolvida a questão ao Tribunal para a fixação da condenação, sem prejuízo
a “reformatio in pejus”

Sobre a matéria, tem-se o julgado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE
JULGAMENTO  -  PREMISSA  EQUIVOCADA  -
ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  COM  EFEITOS
INFRINGENTES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES
DO  STJ  -  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE
SUCUMBÊNCIA -  TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA  -  CITAÇÃO  NA  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  -
SENTENÇA MANTIDA E INTEGRADA DE OFÍCIO -
ÍNDICE DOS JUROS DE MORA - LEI 9494/97 COM
REDAÇÃO DA MP2180 E COM ALTERAÇÃO DA LEI
11.960/09. 1. Os embargos de declaração têm o objetivo
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de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade ou contradição, suprir a omissão existente
no  julgado  ou  sanar  o  erro  material.  2.  Devem  ser
acolhidos  os  embargos,  com  atribuição  de  efeitos
infringentes, quando a análise da controvérsia partiu de
premissa equivocada,  facilmente  constatada dos  autos,
levando a erro de julgamento prejudicial à parte (ex vi
do  EDcl  nos  EDcl  nos  EDcl  no  AgRg  no  Ag
1279249/PE).  2.  O termo inicial  dos  juros  moratórios
incidentes sobre os honorários advocatícios decorrentes
da sucumbência é a data da citação na ação de execução
(arts.  394,  397,  407  do  CC/02).  3.  Consoante
entendimento  consolidado  no  Superior  Tribunal  de
Justiça, a sentença omissa quanto ao índice aplicável
para os juros de mora pode ser integrada pelo Tribunal
em reexame necessário, não traduzindo reformatio in
pejus,  por  se  tratar  de  matéria  de  ordem  pública,
cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição,
ex  vi  do  AgRg  no  REsp  1291244  /  RJ.  (TJMG - 
Embargos  de  Declaração-Cv   1.0245.05.065253-7/002,
Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em  12/07/2017,  publicação  da  súmula  em
21/07/2017) 

Com  efeito,  os  consectários  da
condenação, o que incluem as custas processuais e a verba honorária, são
matéria  de  ordem pública  e  a  sua  fixação  ou  revisão,  pelo  Tribunal,  não
configura "reformatio in pejus". 

Assim,  quanto  aos  honorários,  dispõe  o
CPC:

“Art.  85.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor. 
(...)
§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos
à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em
fase  de  cumprimento  de  sentença serão acrescidas  no
valor do débito principal, para todos os efeitos legais. 
(...)
§ 16.  Quando os honorários forem fixados em quantia
certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do
trânsito em julgado da decisão.” 

O  banco  embargante  defende  a  hipótese
prevista em observância estrita do parágrafo único do artigo 86 do CPC/2015,
pelo  qual  "se  um litigante  sucumbir  em parte  mínima  do  pedido,  o  outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". 
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No  entanto,  considerando  a  extensão  do
pedido  formulado  em  embargos  à  execução  fiscal,  quais  sejam,  a
insubsistência da infração e a redução do valor da multa não superior a R$
5.000,00; bem como o provimento parcial da remessa necessária e do recurso
apelatório do Município, para majorar a multa imposta para o banco litigante
no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é forçoso concluir que o
ente  público  não  pode  ser  considerado  parte  sucumbente  no  feito,
tendo, ao revés, o embargante visto suas duas teses desacolhidas neste
Tribunal.

O êxito do embargante se restringiu ao valor
imposto pela multa executada, ainda mantida em importe considerável, caso
em que não representa sucumbência para a parte adversa.

A propósito, tem-se o seguinte aresto:

DUPLICATA.  EMISSÃO  IRREGULAR.  PROTESTO.
SUSTAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1  -  A EMISSÃO DE DUPLICATA DEVE TER COMO
CAUSA  COMPRA  E  VENDA  MERCANTIL  OU  A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (L. 5.474/68, ARTS. 1O E
20).  ENCARGOS  DECORRENTES  DA  MORA  NÃO
AUTORIZAM A SUA EMISSÃO.
2  -  IRREGULAR  A  EMISSÃO  DA  DUPLICATA,
INDEVIDO O SEU PROTESTO.
3  -  VENCIDO  EM  PARTE  NÃO  É  O  MESMO  QUE
DECAIR  DE  PARTE  MÍNIMA.  PARTE  MÍNIMA  DO
PEDIDO É A PARTE DO PEDIDO QUE SE HÁ DE
CONSIDERAR SEM RELEVÂNCIA,  QUER DO LADO
JURÍDICO, QUER PELO LADO ECONÔMICO, QUE
NÃO  É  O  CASO  QUANDO  A  PARTE  PERDE
MONTANTE SIGNIFICATIVO.
4  -  APELAÇÃO  NÃO  PROVIDA.  (TJDF,  AC
20010111233559  DF,  Rel.  Jair  Soares,  Data  de
julgamento  23/05/2005,  6ª  Turma  Cível,  Data  de
publicação DJU 16/05/2005).

Pelo  exposto,  acolho  os  embargos  de
declaração,  para  sanar  a  omissão  apontada,  fixando,  entretanto,  os
honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) contra a parte embargante.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior.
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Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,  Exmo. Dr. Aluizio  Bezerra Filho, juiz convo-
cado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des. Abraham Lincoln
da Cunha Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lú-
cia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
27 de fevereiro de 2018.

 

                               Aluizio Bezerra Filho
                  Juiz de Direito Convocado - Relator
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