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APELAÇÃO  CÍVEL.  NULIDADE  DE  SENTENÇA.
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A
OITIVA DA PARTE  CONTRÁRIA.  MERA OMISSÃO  PARA
SUPRIR  OS  EFEITOS  SECUNDÁRIOS  DO  DECRETO
SENTENCIAL  (HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS).
AUSÊNCIA DE  CARÁTER  INFRINGENTE.  PRESENÇA DE
EFEITO INTEGRATIVO.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO.

- Não se configura cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do
contraditório e do devido processo legal, a ausência de intimação da
parte adversa, quando os embargos de declaração são acolhidos para
correção de mera omissão, sem que haja modificação substancial ou
fato novo trazido unilateralmente pela parte contrária.

- No caso concreto, ao contrário do que alega o apelante, verifico que
os declaratórios não foram acolhidos com efeito infringente, e sim, tão
somente, me caráter integrativo, porquanto se concentraram em suprir
omissão no tocante a um dos pedidos implícitos (honorários, juros de
mora  e  correção  monetária),  na  hipótese,  os  honorários  da
sucumbência,  razão pela  qual  se revela  despicienda a  intimação da
parte adversa.

-  “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO INQUÉRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA.
HONORÁRIOS  DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS  EM  SEDE DE
ACLARATÓRIOS  SEM  PRÉVIA MANIFESTAÇÃO  DA PARTE
CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE  SEM  EXAME  DO  MÉRITO.
PRINCÍPIO  GERAL  DA  SUCUMBÊNCIA.  INCIDÊNCIA.  VERBA
MENSURADA NOS MOLDES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO  DESPROVIDO.”  (STF.  Inq-ED-AgR  4.348.Rel.  Min.
Edson Fachin. DJE 06/11/2017).Grifei.
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse movida por Ettore Moretti em face
de Debra Ann Steel e de Steve Henri Devos.

Após a regular tramitação do feito, o Magistrado de base extinguiu o processo
sem resolução meritória em relação ao primeiro promovido, diante de sua ilegitimidade passiva, e
julgou procedente a demanda quanto ao segundo demandado – fls. 95/99.

Embargos de declaração opostos por Debra Ann Steel, apontando omissão no
julgado no tocante aos honorários da sucumbência, pleiteando a sua fixação em 20% ( vinte por
cento) sobre o valor da causa – fls. 101/105.

Aclaratórios parcialmente acolhidos, para “condenar o autor Ettore Moretti
ao pagamento de honorários sucumbenciais à promovida excluída da ação, Debra Ann Steel, que
fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme o art. 20, §4º, do CPC)” - fls. 108.

Irresignado,  o autor interpôs o presente Recurso Apelatório (fls. 110/114),
defendendo a nulidade da sentença que acolheu os declaratórios, sob o argumento de que ele não foi
intimado para apresentar resposta, incorrendo em cerceamento do direito de defesa.

Dito  isso,  pugna  pelo  provimento  do  apelo,  para  “anular  a  sentença  dos
embargos, e, consequentemente, abrir prazo, a fim de que possa contraditá-los” - fls. 114.

Contrarrazões recursais – fls. 128/133.

Instada  a  pronunciar-se,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento da irresignação – fls. 160/164.

É o breve relatório. 

VOTO

O  presente  inconformismo  questiona  sentença  que,  sem  a  oitiva  do
demandante,  acolheu  embargos  de  declaração  opostos  por  uma  das  promovidas,  apenas  para
condenar aquele nos honorários da sucumbência.

Pois  bem,  como  se  sabe,  segundo  o  contido  no  artigo  535  do  Código  de
Processo Civil de 1973 (legislação em vigor na época de prolação da sentença), é possível conferir
efeitos  infringentes  ou  integrativos  aos  embargos  de  declaração,  desde  que  para  afastar  do
julgamento  obscuridade  ou  contradições,  ou  ainda  para  suprir  omissão  sobre  tema  cujo
pronunciamento se impunha pelo Tribunal.
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Não  se  configura  cerceamento  de  defesa  ou  afronta  aos  princípios  do
contraditório e do devido processo legal,  a  ausência de intimação da parte  adversa,  quando os
embargos de declaração são acolhidos para correção de mera omissão, sem que haja modificação
substancial ou fato novo trazido unilateralmente pelo litigante contrário.

Nesse sentido, colaciono julgado da Corte da Cidadania:

“PROCESSO CIVIL, CIVIL E COMERCIAL. DECISÃO POR FUNDAMENTO
JURÍDICO  DIVERSO  DO  ALEGADO  NA  PETIÇÃO  INICIAL.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA.  INEXISTÊNCIA.  APELAÇÃO
EFEITO  DEVOLUTIVO.  EXTENSÃO  E  PROFUNDIDADE.  DISTINÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. ATOS LEGITIMAMENTE
PRATICADOS.  CONCORRÊNCIA  DE  CULPAS.  CAUSALIDADE
ADEQUADA.  CHEQUE  TB.  ENDOSSO.  IMPOSSIBILIDADE.  CHEQUE
ADMINISTRATIVO.  VERIFICAÇÃO  DA  LEGITIMIDADE  DO
ENDOSSANTE. DEVER DO BANCO SACADO E DO BANCO INTERCALAR.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ERRO  MATERIAL.  CORREÇÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO POR
DECISÃO UNIPESSOAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO, COM RETORNO DO
PROCESSO  À  ORIGEM.  NÃO  CABIMENTO.  PREVALÊNCIA  DOS
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE DO PROCESSO.
- O provimento do pedido feito na inicial por fundamentos jurídicos diversos
dos  alegados  pelo  autor  não  implica  julgamento  extra  ou  ultra  petita.  O
princípio da adstrição visa apenas a assegurar o exercício, pelo réu, de seu
direito  de defesa,  de modo que  é  possível  o  acolhimento  da pretensão por
fundamento autônomo, como corolário do princípio da mihi factum dabo tibi
ius, desde que não reflita na instrução da ação. Precedentes.
-  Deve-se  distinguir  entre  a  extensão  do  efeito  devolutivo  da  apelação,
limitada pelo pedido daquele que recorre, e a sua profundidade, que abrange
os  antecedentes  lógico-jurídicos  da  decisão  impugnada.  Estabelecida  a
extensão do objeto  do recurso  pelo  requerimento  formulado pelo  apelante,
todas  as  questões  surgidas  no  processo,  que  possam  interferir  no  seu
acolhimento  ou  rejeição,  devem  ser  levadas  em  conta  pelo  Tribunal.
Precedentes.
-  Como  corolário  da  distinção  entre  a  personalidade  e  o  patrimônio  das
pessoas físicas e jurídicas, na apuração da responsabilidade por ato ilícito, há
de  se  separar  as  condutas  praticadas  em nome da  empresa  daquelas  que
devem  ser  imputadas  exclusivamente  às  pessoas  físicas  dos  prepostos,
extrapolando os poderes a eles conferidos. Em outras palavras, a controvérsia
deve ser analisada com base nos atos legitimamente praticados pelas pessoas
jurídicas envolvidas e em que
medida esses atos colaboraram para a ocorrência do evento danoso objeto
desta ação.
- A partir da teoria da causalidade adequada, a concorrência de culpas, que
na verdade consubstancia concorrência de causas para o evento danoso, só
deve  ser  admitida  em  casos  excepcionais,  quando  não  se  cogita  de
preponderância causal manifesta e provada da conduta do agente. Sempre que
seja possível estabelecer a inocuidade de um ato, ainda que imprudente, se
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não tivesse intervindo outro ato imprudente, não se deve falar de concorrência
de culpa, ou seja, a culpa grave necessária e suficiente para o dano exclui a
concorrência de culpas.
-  O  “cheque  transferência  bancária”  ou  “cheque  TB”  –  destinado  à
transferência  de  valores  entre  contas  de  mesma  titularidade  e  utilizando
enquanto vigente a CPMF, de modo a afastar a sua incidência –, não admite
endosso.
- O banco apresentante do cheque à câmara de compensação tem o dever de
verificar a regularidade da sucessão dos endossos. Deve, pois, tomar a cautela
de exigir provas da legitimidade do endossante, como, por exemplo, cópia do
contrato social da empresa,  quando o título for nominal a pessoa jurídica.
Precedentes.
-  Não  se  configura  cerceamento  de  defesa  ou  afronta  aos  princípios  do
contraditório e do devido processo legal a ausência de intimação da parte
adversa,  quando  os  embargos  de  declaração  são  acolhidos  para  mera
correção de erro material, sem que haja fato novo trazido unilateralmente
pela parte contrária. Precedentes.
-  As  partes  não  têm  responsabilidade  pelo  desconcatenamento  dos  atos
processuais internos no Tribunal e não podem, por isso, ser apenadas com
enorme  prolongamento  da  questão  interlocutória.  O  Relator,  na  decisão
unipessoal, é representante do órgão Colegiado que integra, de maneira que
aquilo que o Relator decide deve corresponder ao pensamento já pacificado
do órgão colegiado, como se tivesse sido decidido por este. Assim, não há de
se cogitar de nulidade decorrente das idas e vindas do caso entre julgamentos
monocráticos e colegiados, quando o que se tem, claramente, é mera correção
de erro material. Não haveria sentido na anulação do julgado e sua devolução
à  origem,  tão-somente  para  que  a  decisão  fosse  ratificada  pelo  órgão
colegiado,  em  franco  prejuízo  à  celeridade  e  à  economia  do  processo,
princípios consagrados no art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Recursos especiais a
que  se  nega  provimento.”  (STJ.  REsp  1007692  /  RS.  Relª  Minª  Nancy
Andrighi. J. em 17/08/2010). Grrifei.

No  caso  concreto,  ao  contrário  do  que  alega  o  apelante,  verifico  que  os
declaratórios  não  foram  acolhidos  com  efeito  infringente,  e  sim,  tão  somente,   em  caráter
integrativo, porquanto se concentraram em suprir omissão no tocante a um dos pedidos implícitos
(honorários, juros de mora e correção monetária), na hipótese, os honorários da sucumbência, razão
pela qual se revela despicienda a intimação da parte contrária.

Nesse sentido, trago à baila recentíssimo aresto do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
INQUÉRITO.  REJEIÇÃO  DA  QUEIXA-CRIME.  DECADÊNCIA.
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA  FIXADOS  EM  SEDE  DE
ACLARATÓRIOS  SEM  PRÉVIA  MANIFESTAÇÃO  DA  PARTE
CONTRÁRIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM EXAME DO MÉRITO.  PRINCÍPIO
GERAL  DA  SUCUMBÊNCIA.  INCIDÊNCIA.  VERBA  MENSURADA  NOS
MOLDES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
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1. A ampla insurgência da parte em face dos efeitos desfavoráveis aos seus
interesses com a apreciação do pedido implícito de condenação em verbas de
sucumbência  fulmina  o  cerceamento  de  defesa  porventura  resultante  do
acolhimento de Embargos de Declaração sem o seu prévio pronunciamento.
Ademais, em matéria de nulidades, o  art. 563 do Código de Processo Penal
traduz  o  princípio  reitor  em  que  se  consagra  que,  sem  prejuízo,  não  se
proclamam nulidades. 2. O princípio geral da sucumbência não pressupõe a
incursão de mérito da controvérsia, fazendo-se necessário averiguar o aspecto
objeto  da  inoperância  da  via  processual  para  produzir  o  efeito  almejado,
consequência que não pode implicar prejuízo à parte contrária. 3. Nas causas
em que for inestimável o proveito econômico, os honorários serão mensurados
por apreciação equitativa, nos moldes do § 8º c/ c § 2º do art. 85 do Código de
Processo Civil e  art. 3º do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental
desprovido.”  (STF.  Inq-ED-AgR  4.348.Rel.  Min.  Edson  Fachin.  DJE
06/11/2017). Grifei.

A Procuradoria  de  Justiça  também chegou a  mesma conclusão  da  presente
deliberação:

“Sua insurgência não merece prosperar, uma vez que a oposição de embargos
de  declaração por  Debra Ann Steel  teve  como fundamento  a  ausência,  na
sentença,  de  condenação  em  honorários  sucumbenciais  aos  patronos  da
embargante, excluída da lide por reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Tratando-se de mero erro material, não há que se falar em efeitos infringentes
da sentença, visto que, por ser consectário lógico da sentença, cognoscível de
ofício,  não há que s  falar  em cerceamento  de  defesa,  mormente  quando a
condenação em honorários  em relação ao apelante  em nada modificará  o
panorama processual, por ser este beneficiário da justiça gratuita (fls. 66), a
qual suspende a exigibilidade de tal cobrança” - fls. 163.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,  DESPROVEJO O
APELO, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto, o
Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, e a Excelentíssima Desembargadora Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr. Herbert Targino,
Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de março de 2018.

 
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J/08
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