
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0003285-90.2015.815.2003  –  1ª  Vara  Regional  de
Mangabeira. 

RELATOR: João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
EMBARGANTE: Univero On Line e Leonardo Moretti Sakamoto.
ADVOGADO: Elza Cantalice (OAB/PB 12.173).  
EMBARGADO: José Pereira Marques Filho.
ADVOGADO: Wilson Furtado Roberto (OAB/PB 12.189).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO
CÍVEL.  RECONHECIMENTO  ILEGITIMIDADE  DA
PARTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO.

— A omissão 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.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima relatados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em acolher os embargos, com efeito
modificativo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por Universo On
Line e Leonardo Moretti Sakamoto, em face do acórdão de fls. 154/155, que rejeitou os
embargos ante a inexistência de omissão no acórdão de fls.128/135.

Afirmam  os  embargantes  que  o  acórdão  foi  omisso,  pois
desconsiderou o pedido referente à fixação de honorários advocatícios em decorrência
do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos embargantes. 



Devidamente  intimada  (fl.  163),  a  embargada  não apresentou
contrarrazões.

É o relatório. 

VOTO

Os  embargos  de  declaração  constituem  mais  um  dos
instrumentos postos à disposição dos litigantes pela legislação processual vigente, com a
finalidade específica de sanar 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. 

Pois bem.

No caso  dos  autos,  a  sentença  julgou improcedente o pedido
exordial,  pois  não  vislumbrou os  requisitos  da  responsabilidade  civil  na  reprodução
indevida de fotografia em sítio de viagens e turismo.

Em  sede  de  apelação,  foi  reconhecida  a  ilegitimidade  da
Universo  On  Line,  Leonardo  Sakamoto  e  Smart  Hotel  Ltda,  haja  vista  que
comprovaram  que  não  foram  responsáveis  pela  publicação  indevida,  apenas
disponibilizaram o espaço para o anunciante Hotel Urbano, que foi o responsável pela
exibição da fotografia (fls. 128/135).

As partes Universo On Line e Leonardo Sakamoto apresentaram
os primeiros embargos de declaração (fls. 137/138) no qual apontaram a existência de
omissão no acórdão, considerando a não fixação de honorários advocatícios decorrentes
do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Os  embargos  foram  rejeitados  sob  o  argumento  de  que  a
sentença foi publicada sob a égide do CPC de 1973, de modo que não poderiam ser
aplicados honorários sucumbenciais (fls.154/155).

Os  presentes  Embargos  de  Declaração  foram  novamente
interpostos  suscitando  a  existência  de  omissão  no julgado (fls.  154/155),  porquanto
foram requeridos honorários decorrentes da modificação do julgado, e não honorários
recursais.

Neste  sentido,  é  fato  que  houve  omissão  no  acórdão  de
fls.154/155,  porquanto  houve expressamente  o  pedido de  fixação  de  honorários  em
decorrência da ilegitimidade passiva dos embargantes e o mesmo foi analisado do ponto
de vista de honorários recursais. Cabe, pois, a reforma pleiteada.

Desta  feita,  considerando  que  houve  o  reconhecimento  da
ilegitimidade passiva  dos  embargantes,  os  mesmos fazem jus  à  verba  honorária  em
razão do princípio da causalidade. 



Ex positis, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
COM  EFEITO  MODIFICATIVO,  para  condenar  o  embargado  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios  no  valor  de  R$  800,00  (oitocentos  reais),  em  favor  dos
embargantes Univero On Line e Leonardo Sakamoto, observando-se o §3º do art.98 do
CPC/2015,  haja  vista  que  o  embargado  é  beneficiário  da  gratuidade  processual,
conforme dispositivo da sentença proferida à fl.50v.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti  de Albuquerque (Presidente).  Presentes no julgamento o Exmo.  Dr.  João
Batista Barbosa (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides) (Relator) e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Marcus  Vilar
Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Juiz convocado/RELATOR
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Vistos etc. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 16 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 

                          Relator


