
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0101126-96.2012.815.2001  -  3ª  Vara  Cível  da
Capital
RELATOR            : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
1º EMBARGANTE : Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho Médico
ADVOGADOS       : Hermano Gadelha de Sá (OAB/PB 8.463) e Leidson Flamarion Torres
Matos (OAB/PB 13.040)
2º EMBARGANTE : Werner Rudolf Wolf Junior
ADVOGADO           : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB 11.589)
EMBARGADO        : Os mesmos

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  —  PRETENSÃO  DE
REDISCUSSÃO  DE  MATÉRIA  FORMULADA  PELO
PRIMEIRO  EMBARGANTE  —  IMPOSSIBILIDADE  —
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC —
OMISSÃO  APONTADA  PELO  SEGUNDO  EMBARGANTE
QUANTO  À  BASE  DE  CÁLCULO  NA  FIXAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  —  VERBA  APLICADA
SOBRE  O  VALOR  DA  CAUSA  —  MONTANTE
INCOMPATÍVEL COM  O  TRABALHO  DESENVOLVIDO  —
ADEQUAÇÃO  —  REJEIÇÃO  DO  PRIMEIRO  RECURSO  E
ACOLHIMENTO DO SEGUNDO.
 

— (…) Conforme disposto no art. 85, § 8º, do CPC/15, nas causas em
que for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, a verba honorária de sucumbência deve ser
fixada  pelo  juiz  por  apreciação  equitativa,  com  observância  dos
critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do citado dispositivo legal.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002106220148150941,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DES.  OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,  j.  em 17-10-
2017) .

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
nominados.  

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, por unanimidade,  rejeitar os primeiros embargos e acolher o segundo,
nos termos do voto do relator.
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RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  pela  Unimed  João
Pessoa – Cooperativa  de  Trabalho Médico  e  por  Werner  Rudolf  Wolf  Junior  em face  da
decisão colegiada proferida pela  Terceira  Câmera deste  Tribunal,  nos  autos  das  apelações
cíveis.

A  primeira  embargante  (fls.696/710) alega  omissão  no  julgado,
pugnando pelo prequestionamento da matéria e pela anulação da decisão vergastada, ante a
violação do art. 489, § 1º, II, do CPC.

O segundo embargante (fls. 711/714) afirma omissão no julgamento
do apelo quando não foi analisado o pleito de reforma da sentença quanto à base de cálculo da
condenação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 719/731 e 733/735.

É o relatório.

Voto.

Inicialmente,  cabe-nos  registrar  que  os  Embargos  Declaratórios
possuem a função teleológica de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando
eventuais  obscuridades  ou  contradições.  Suas  hipóteses  de  cabimento  são  exaustiva  e
taxativamente elencadas pelo art. 1.022 do CPC. 

A omissão autorizante da interposição dos Embargos é aquela em que
incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, seja porque a
parte expressamente o requereu, seja porque a matéria é de ordem pública e o julgador tinha
de decidi-la ex officio. 

No  entanto,  em  se  tratando  de  omissões  de  apreciação  dos
fundamentos jurídicos trazidos pela  Unimed João Pessoa – Cooperativa de Trabalho
Médico ao  debate  processual,  é  de  opinio  communi que  não  está  o  órgão  jurisdicional
condicionado à crítica analítica acerca de cada um deles à exaustão, sob pena de mitigação do
princípio do livre convencimento motivado e da rápida duração do processo. 

De  ver-se,  destarte,  que  o  Poder  Judiciário  não  constitui  sensor
retórico ou máquina silogística de validade de argumentos. Ao revés, o que lhe cumpre atingir
é o justo que, mesmo não sendo entendido como um algo metafísico ou definível  a priori,
goza, quando menos, de status ou standart jurídico suposto pelo Direito Positivo. Para tanto,
afigura-se  suficiente  investigar  a  procedência  da  pretensão  de  direito  material,  com  os
respectivos fundamentos de direito prestantes.

Nesse ínterim, sublinhe-se que, para a solução jurisdicional das lides
deduzidas  em juízo,  é  suficiente  que  se  atribua  o  fundamento  de  direito  indispensável  e
cabível à espécie, pois que, afinal, “da mihi factum, dabo tibi jus”.
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O próprio STJ já esclareceu que é “entendimento assente de nossa
jurisprudência  que  o  órgão  judicial,  para  expressar  a  sua  convicção,  não  precisa  aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição
do litígio” (AI 169.073-SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98).

In casu, toda a matéria necessária ao julgamento da lide foi, repita-se,
devidamente apreciada no acórdão embargado,  sendo totalmente impertinente o primeiro
recurso.  Ademais,  não  há  confundir-se  rejeição  ou  não  acolhimento  dos  argumentos
propostos e debatidos pelas partes com a omissão caracterizadora e ensejadora dos Embargos.

Verifica-se, na verdade, que a Unimed João Pessoa – Cooperativa de
Trabalho Médico não se conformou com a fundamentação contrária da decisão em relação às
suas pretensões e, para tanto, lançou mão dos declaratórios de maneira totalmente infundada.

Já em relação ao segundo recurso, o embargante afirma omissão no
julgado quando não foi apreciado seu pleito de reforma da sentença para modificar a base de
cálculo da condenação dos honorários sucumbenciais que, na oportunidade,  foi fixado em
10% (dez por cento) do valor da causa, quando deveria ser sobre o benefício econômico.

De fato, houve omissão neste ponto.

Analisando  detidamente  o  caderno  processual,  o  valor  da  causa
definida  pelo  causídico  na  petição  inicial  (fls.  02/07)  foi  de  R$  100,00  (cem reais).  Na
sentença  o  magistrado  a  quo julgou  procedente  o  pedido,  condenando  o  promovido  ao
pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Como se observa,  a citada verba sucumbencial  resultaria em valor
irrisório, partindo do princípio que 10% (dez por cento) de R$ 100,00 (cem reais) equivale a
R$  10,00  (dez  reais),  valor  não  condizente  ao  trabalho  desempenhado  pelo  profissional
habilitado para desempenhar as atividades da advocacia.

Como se verifica no art. 85 do CPC, a sentença condenará o vencido
ao pagamento de honorários advocatícios ao vencedor, observando o trabalho desempenhado
pelo causídico. 

 
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.

Com efeito, apesar do arbitramento da verba sucumbencial ter sido
definida dentro dos percentuais legais, como o valor da causa definido na petição inicial foi de
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apenas R$ 100,00 (cem reais), tal percentual resultaria em quantia ínfima, o que permite ao
julgador arbitrar os honorários sobre o valor da condenação.

Vejamos entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO
C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO
DE  ÁGUA.  DÍVIDAS  REFERENTES  A  PERÍODO  DE  COBRANÇA
SUSPENSA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. EXIGÊNCIA INDEVIDA ATÉ O PERÍODO INDICADO. CORTE
NO  FORNECIMENTO  DO  SERVIÇO.  INADIMPLEMENTO  DE  MESES
POSTERIORES  ÀQUELE  ESTABELECIDO  COMO  MARCO  FINAL  DA
FALHA NA PRESTAÇÃO.  LEGALIDADE  DO  ATO  DE  SUSPENSÃO DOS
SERVIÇOS.  INEXISTÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MONTANTE
INCOMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO. ADEQUAÇÃO.
MAJORAÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Em se
verificando que o corte no fornecimento de água foi  fundamento em débito
posterior à regularização na prestação do serviço, revela-se legítimo o ato de
corte no fornecimento de água, fundamentada no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei
nº  8.987/1995,  não  havendo  que  se  falar  em  danos  morais.  -  Conforme
disposto  no  art.  85,  §  8º,  do  CPC/15,  nas  causas  em  que  for  irrisório  o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, a
verba honorária de sucumbência deve ser fixada pelo juiz  por apreciação
equitativa, com observância dos critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do
citado  dispositivo  legal. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002106220148150941,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 17-10-2017) 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
CONTRADIÇÃO.  BASE  DE  CÁLCULO  PARA  AFERIÇÃO  DO  PISO
SALARIAL. REMUNERAÇÃO GLOBAL ATÉ 26.04.2011. PRECEDENTES DO
STF.  CONDENAÇÃO  EM  VALOR  IRRISÓRIO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  POR  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  85,  §  8º,  DO  CPC.  INOCORRÊNCIA  DA
CONTRADIÇÃO ALEGADA. REJEIÇÃO. 1. O STF, por ocasião do julgamento
dos Embargos Declaratórios na ADIN n.° 4.167/DF, assentou que, até 26 de
abril de 2011, deve-se adotar como parâmetro para o piso salarial instituído
pela Lei Federal n.° 11.738/2008 a remuneração global e, a partir de 27 de
abril  de  2011,  o  vencimento  básico.  2.  "Se,  na  fixação  dos  honorários
sucumbenciais, o percentual aplicado sobre o valor da condenação resultar
em  valor  irrisório,  não  condizente  com  a  remuneração  da  atividade
advocatícia,  é  imperioso  arbitrá-los  por  equidade,  respeitando-se  os
parâmetros legais  e  os princípios da razoabilidade e  da proporcionalidade
(CPC,  art.  85,  §  8º)."  (TJMS;  APL  0801016-73.2015.8.12.0016;  Segunda
Câmara Cível;  Rel.  Des.  Alexandre Bastos;  DJMS 05/07/2017;  Pág. 71) 3.
Embargos conhecidos e rejeitados. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00001375420148150371,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 03-10-2017) 

Desta  maneira,  por  ocasião  de  tal  raciocínio  e  atentando-se  aos
critérios e pautas de proporcionalidade consignados no artigo supra, merece adequação os
honorários de sucumbência quantificados na sentença, para que seja aplicado em 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação.
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Feitas estas considerações,  rejeito os primeiros embargos e acolho
o segundo para que os honorários sucumbenciais sejam aplicados em 10% sobre o valor
da condenação.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides. Participaram ainda do julgamento o Exmo Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
(Juiz convocado para substituir  a Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr.
Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque). 

Presente ao julgamento, também, o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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Presidiu a Sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes.
Participaram ainda do julgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides,  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de
Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0101126-96.2012.815.2001  -  3ª  Vara  Cível  da
Capital

Vistos, etc. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 23 de janeiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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