
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0003563-
37.2009.815.0731 - 2ª Vara de Cabedelo
RELATOR       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
EMBARGANTE: José Edson Clemente da Silva.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB 4.007).
EMBARGADO  :  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS,  representado  por  seu
Procurador, José Wilson Germano de Figueiredo.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  APELAÇÃO  —
ACÓRDÃO  –  APELAÇÕES  CÍVEIS  —  PROVIMENTO  DO
APELO  DO  AUTOR  —  PRETENSÃO  DE  FIXAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS  RECURSAIS  —  OMISSÃO  OCORRIDA  —
SENTENÇA E ACÓRDÃO PUBLICADOS NA VIGÊNCIA DO
CPC  DE  2015  —  SENTENÇA ILÍQUIDA —  PERCENTUAL
DIFERIDO  PARA  A  FASE  DE  LIQUIDAÇÃO  —
ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  APENAS  PARA
ACLARAR A DECISÃO RECORRIDA — EMBARGOS  COM
EFEITOS INTEGRATIVOS — ACOLHIMENTO PARCIAL. 

— Os Embargos Declaratórios assumem 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/2015. É de se acolher os
embargos declaratórios, sem caráter infringente, quando presente omissão
ou contradição que não repercute sobre a conclusão do julgado.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, em ACOLHER, EM PARTE,
os Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  de  Declaração opostos  por  José  Edson
Clemente  da  Silva (fl.  246/247)  contra  o  Acórdão  de  fls.  237/244  que  NEGOU
PROVIMENTO  ao  apelo  do  INSS  e  DEU  PROVIMENTO  AO  APELO  do  autor  para
reformar a sentença “a quo”, e, via de consequência, conceder a aposentadoria por invalidez
ao apelante, desde a data da cessação do auxílio-doença. Juros de mora e correção monetária
nos moldes do art.  1º-F da Lei nº  9.494/97,  com a redação que lhe foi  dada pela Lei nº
11.960/09.

Em suas razões, o recorrente afirma que a decisão recorrida deixou de



fixar os honorários sucumbenciais de natureza recursal, pelo que pugna para que seja sanada
tal omissão, majorando-se os honorários advocatícios do INSS para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões, a autarquia federal requer, acaso sejam acolhidos
os  embargos  declaratórios,  que  a  definição  do  percentual  seja  diferida  para  a  fase  de
liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º do CPC/15.

                   É o breve relatório. 

VOTO

Cingem-se os presentes embargos de declaração em alegar omissão
do Acórdão de fls. 237/244 que deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais de
natureza recursal, haja vista o trabalho adicional do profissional, em segundo grau, não ter
sido majorado quando da análise do recurso apelatório.

Cumpre salientar, inicialmente, que o Enunciado Administrativo nº 07
do STJ afirma, peremptoriamente,  que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.”

Compulsando-se os autos, percebe-se que a sentença e o apelo são
posteriores a 17/03/2015, data da vigência do novo Código de Processo Civil (2015). Sendo,
assim, tal situação, de fato, impõe a aplicação dos honorários recursais.

Ora, na sentença, o juízo a quo julgou procedente, em parte, o pedido,
para condenar o promovido a restabelecer ao demandante o benefício de auxílio-doença sob o
nº 535.944.524-2, no período desde a cessação (31/08/2009) até a sua reabilitação, na mesma,
ou em outra atividade profissional que lhe garanta a sua subsistência, consoante o disposto
nos arts. 60 e 62 da Lei nº 8.213/91. Condenou, ainda, o promovido ao pagamento de todas as
prestações vencidas, desde o vencimento de cada uma, acrescidas de juros de mora de 1% a
contar da citação e honorários advocatícios pelo promovido, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor das prestações vencidas, até a data da publicação da sentença.

Por ocasião do julgamento dos apelos, a Eg. Terceira Câmara Cível
entendeu por conceder a aposentadoria por invalidez ao apelante, desde a data da cessação do
auxílio-doença.  Juros  de  mora  e  correção  monetária  nos  moldes  do  art.  1º-F  da  Lei  nº
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09, dando provimento ao apelo
do autor, assim, deveria ter concedido os honorários recursais.

Ocorre que, em se tratando de Fazenda Pública e de sentença ilíquida,
como é a hipótese em apreço, o Código traz nuances para aplicação do ônus sucumbecial.

Extrai-se do §3º, I do art. 85 do CPC o seguinte:

Art.  85. A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar  honorários  ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o e os seguintes percentuais:



I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da con-
denação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salá-
rios-mínimos;

Por sua vez, o § 4º, II do mesmo artigo prevê o seguinte:

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos ter-
mos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o
julgado;

E,  por  fim,  o  § 11 do citado art.  85 do  CPC trata  dos  honorários
recursais:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente  levando  em  conta  o  trabalho  adicional  realizado  em  grau  recursal,
observando,  conforme o caso,  o  disposto nos  §§ 2o a 6o,  sendo vedado ao tribunal,  no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

No caso em análise, tem-se que a sentença é ilíquida e o Acórdão que
a modificou também. Por sua vez, a majoração de honorários sucumbenciais pelo Tribunal
decorre de disposição legal. Todavia, diante da iliquidez da sentença/acórdão, a definição do
percentual se dará na liquidação da sentença, a teor do art. 85, § 4º, inciso II do NCPC.

Ante  o  exposto,  ACOLHO,  EM  PARTE, OS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO, atribuindo-lhe  efeito  integrativo,  apenas  para  corrigir  a  omissão
apontada, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento, para majorar os honorários
fixados no primeiro grau, tendo em vista o provimento do apelo do autor. Contudo, neste
momento, deixo de atribuir percentual, por se tratar de sentença ilíquida, o qual será definido
quando da na liquidação da sentença, a teor do art. 85, § 4º, inciso II do NCPC.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque – Presidente. Presentes ainda no julgamento a Exma. Senhora Desembargadora
Maria  das  Graças  Morais  Guedes  e  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides)
(Relator).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 23 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


