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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  – ALEGAÇÃO  DE
OMISSÃO  E  OBSCURIDADE – ACÓRDÃO QUE DEIXOU
DE FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO
PROMOVIDO  AO  QUAL  OS  PEDIDOS  FORAM
JULGADOS  IMPROCEDENTES  –  OMISSÃO
CONSTADADA  –  FIXAÇÃO  EM  DESFAVOR  DO
SEGUNDO PROMOVIDO  COM BASE NO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE –  ALTERAÇÃO  DO  DISPOSITIVO  DO
ACÓRDÃO PARA SUPRIR A OBSCURIDADE APONTADA
-    SUPRESSÃO  DO  VÍCIO  –  ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração, via de regra, prestam-se  para
o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,  aclarando
obscuridades que comprometam a adequada compreensão
do julgado,  desfazendo contradições entre as proposições
que se encontram dentro da decisão ou suprindo omissões
que, de fato, tornem incompleta a prestação jurisdicional. 

Constatada  a  omissão  na  ausência  de  fixação  dos
honorários advocatícios em favor do apelante que se sagrou
vitorioso  com  a  interposição  do  recurso,  é  imperativa  a
supressão do vício por meio dos aclaratórios, em atenção
ao disposto no art. 85, do CPC/15. 

Verificando-se  que  o  dispositivo  do  Acórdão  pode  gerar
margens  a  interpretações  contraditórias,  imperioso  ao
julgador acolher os Embargos de Declaração para aclarar a
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decisão, em conformidade com as razões determinantes ao
acolhimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por Comfil
Comercial Figueiredo Ltda contra os termos Do Acórdão às fls. 278/283, que
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de
defesa  e  negou  provimento  ao  Apelo  interposto  pelo  Banco  do  Brasil  S/A,
dando provimento à Apelação de  Comfil Comercial Figueiredo para afastar a
solidariedade  na  condenação  por  danos  morais  e  extirpar  do  comando
sentencial a condenação por danos materiais, mantendo inalteradas as demais
disposições expostas na sentença.

Nesta  fase, foram  opostos  os  presentes  Embargos  de
Declaração sob  a  alegação  de  obscuridade e omissão(fls.  285/291). No
recurso, em suma, alega o embargante que o dispositivo da decisão não restou
suficientemente  claro  acerca  da  ausência  da  responsabilidade  no  caso,
destacando a possibilidade da permanência de forma subsidiária, já que só fora
afastada a solidária.

Em seguida, destaca que muito embora tenha sido afastada a sua
responsabilidade,  o  Acórdão  restou  omisso  no  que  pertine  à  fixação  dos
honorários advocatícios, pugnando sua aplicação na forma do art. 20, §§ 1º e
4º, do CPC/73.

Devidamente intimados, apenas o Banco do Brasil S/A apresentou
contrarrazões ao recurso, pugnando pela sua rejeição (fls. 318/324).

   
VOTO

Inicialmente, ressalto que os  Embargos de  Declaração somente
merecem acolhimento quando decisão for eivada de obscuridade, contradição
ou omissão, a teor do art. art. 1022 do CPC:

CPC.  Art.  1.022.   Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de  casos  repetitivos  ou  em  incidente  de  assunção  de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
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II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.

Nesse  tirocínio,  cada  recurso  previsto  em  nosso  ordenamento
jurídico possui um objetivo específico, sendo que os Embargos de Declaração
prestam-se,  via  de  regra,  para  o  aperfeiçoamento  das  decisões  judiciais,
aclarando  obscuridades  que  comprometam  a  adequada  compreensão  do
julgado,  desfazendo  contradições  entre  as  proposições  que  se  encontram
dentro da decisão ou suprindo omissões que,  de fato,  tornem incompleta a
prestação jurisdicional.

Reputo que o recurso merece acolhimento.

DA OMISSÃO

Nas razões dos aclaratórios, revela o embargante que o Acórdão
foi  omisso  ao  não  condenar  o  vencido  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios, já que afastou a sua responsabilidade pelo ato ilícito perpetrado,
atribuindo  unicamente  à  instituição  financeira  a  condenação  pelos  danos
morais.

Assiste-lhe razão.

No  caso,  a  ação  foi  ajuizada  pela  Impermanta  Engenharia  e
Geologia Ltda com a pretensão de ser indenizada pelo indevido protesto de
título regularmente pago, tendo o magistrado na origem julgado procedente a
demanda  e  condenado  os  promovidos solidariamente  ao  pagamento  de
indenização por danos morais e apenas a Comfil Comercial Figueiredo Ltda ao
pagamento de indenização por danos materiais.

O  Acórdão  objurgado  rejeitou  as  preliminares  de  ilegitimidade
passiva  e  cerceamento  do  direito  de  defesa  e  negou  provimento  ao  Apelo
interposto pelo Banco do Brasil S/A, dando provimento à Apelação de  Comfil
Comercial  Figueiredo  Ltda para  afastar  a  solidariedade na  condenação por
danos  morais  e  extirpar  do  comando  sentencial  a  condenação  por  danos
materiais, mantendo inalteradas as demais disposições expostas na sentença.

Nessa baila, havendo o julgamento de improcedência com relação
à Comfil Comercial Figueiredo Ltda, exsurge o dever de condenar o vencido ao
pagamento dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, do CPC/15, uma
vez que o julgamento em grau recursal resultou na alteração da sucumbência
prevista na sentença.

A causa de pedir inicial consiste no indevido protesto de duplicata
adimplida regularmente pela autora, tendo o Acórdão rejeitado a preliminar de
ilegitimidade passiva da Comfil Comercial Figueiredo Ltda, mas, por outro lado,
afastado a sua responsabilidade pelo ato ilícito, sendo atribuído exclusivamente
à instituição financeira.
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Em sendo assim, à luz do princípio da causalidade, é o Banco do
Brasil  S/A que  deve  arcar  com as  verbas  sucumbenciais,  nos  termos  dos
seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS
DE  SUCUMBÊNCIA -  PRINCÍPIO  DA CAUSALIDADE  -
ÔNUS DA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO.

-  Os  honorários  advocatícios  são  arbitrados  segundo
critérios objetivos, em especial a sucumbência, intimamente
relacionada ao princípio da causalidade, que atribui àquele
que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade
de sofrer os ônus dela decorrentes.1

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  (...).
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  (...).  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.  A  condenação  em  honorários  advocatícios,  no  direito
pátrio,  pauta-se  pelo  princípio  da  causalidade,  ou  seja,
somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente
processual  é  que  deve  arcar  com  as  despesas  deles
decorrentes. (…).2

No que concerne à fixação da verba honorária, assim dispõe o art.
85, do CPC/15:

Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
[...]
§ 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;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.

In casu, verifico que o trabalho desempenhado pelos causídicos
da  embargante  evitaram  a  condenação  da  empresa  ao  pagamento  da
indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que
será suportado unicamente pela instituição financeira.

Assim, considerando o trabalho desempenhado pelos advogados
na origem e no grau recursal e o tempo exigido para o seu serviço, reputo
como justo e razoável a fixação dos honorários advocatícios no patamar de

1  TJMG – 14ª Câmara Cível - AC 10024062736731001 MG – Relator: Valdez Leite Machado– J: 25 de Abril de 2014.

2 STJ – 2ª Turma - REsp 1059265/RS – Relator: Ministro Mauro Campbell Marques - J: 14/12/2010.
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15% (quinze por cento) sobre o valor que deixou de ser condenado, ou seja, o
valor da condenação, que deverá ser suportado pelo Banco do Brasil S/A.

Ressalte-se  que  permanece  inalterada  a  condenação  da
instituição  financeira  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários
advocatícios em favor de Impermanta Engenharia e Geologia Ltda.

DA OBSCURIDADE

A  decisão  embargada,  muito  embora  tenha  consignado
claramente na fundamentação a ausência de responsabilidade da embargante
pelo  ato  ilícito  que ensejou no  protesto  indevido  da  duplicata  regularmente
adimplida  pela  Impermanta  Engenharia  e  Geologia  Ltda,  afastou  apenas
responsabilidade solidária da Comfil  Comercial Figueiredo Ltda no que pertine
à condenação por danos morais.

A título elucidativo, colaciono o dispositivo da decisão:

[…]
Com  estas  considerações,  rejeito  as  preliminares  de
ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de defesa e
NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Banco do
Brasil S/A. Ato contínuo, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pela Comfil Comercial Figueiredo para afastar a
solidariedade na condenação por danos morais e extirpar do
comando  sentencial  a  condenação  por  danos  materiais,
mantendo  inalteradas as  demais  disposições expostas  na
sentença.
[...]

Nesse  prisma,  salutar  a  intervenção do embargante,  tendo em
vista que o afastamento da responsabilidade solidária não retrata fielmente a
fundamentação  exposta  na  decisão,  principalmente  no  que  se  refere  à
atribuição exclusiva do ato ilícito ao Banco do Brasil S/A, devendo a ação ser
julgada improcedente em relação à Comfil  Comercial Figueiredo Ltda.

Assim,  com  objetivo  de  aperfeiçoar  a  prestação  jurisdicional,
afastando a possibilidade de interpretações contraditórias, revela-se prudente
alterar  o  comando  decisório,  em  sintonia  com  a  fundamentação  exposta,
fazendo inclusive incidir a condenação em honorários advocatícios em favor de
Comfil  Comercial Figueiredo Ltda, devendo ser assentado da seguinte  forma:

Por  tais  considerações,  rejeito  as  preliminares  de
ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de defesa e
NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Banco do
Brasil S/A. Ato Contínuo, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta por Comfil Comercial Figueiredo Ltda para julgar
improcedente  os  pedidos  formulados  em  seu  desfavor,
mantendo  inalteradas as  demais  disposições expostas  na
sentença.
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Condeno  o  Banco  do  Brasil  S/A  ao  pagamento  dos
honorários  advocatícios  em  favor  de  Comfil  Comercial
Figueiredo Ltda,  os quais fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Com  essas  considerações,  ACOLHO  OS  PRESENTES
EMBARGOS DECLARATÓRIOS para,  suprimindo a omissão e obscuridade
apontadas, alterar a parte dispositiva do Acórdão, inclusive com a fixação dos
honorários em favor de Comfil Comercial Figueiredo Ltda, nesses termos:

Por  tais  considerações,  rejeito  as  preliminares  de
ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de defesa e
NEGO PROVIMENTO AO APELO interposto pelo Banco do
Brasil S/A. Ato Contínuo, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta por Comfil Comercial Figueiredo Ltda para julgar
improcedente  os  pedidos  formulados  em  seu  desfavor,
mantendo  inalteradas as  demais  disposições expostas  na
sentença.

Condeno  o  Banco  do  Brasil  S/A  ao  pagamento  dos
honorários  advocatícios  em  favor  de  Comfil  Comercial
Figueiredo Ltda,  os quais fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão o Exmº. Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA
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