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Estado da Paraíba
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Embargos de Declaração n°. 0011346-77.2014.815.2001

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Embargante:  Josenita  de Fátima Alexandre.  -  Fabrício  Montenegro de
Morais (OAB/PB n. 10.050).

Embargado: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador-Geral:
Gilberto Carneiro da Gama.

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA
APELAÇÃO CÍVEL.  EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
NA  DECISÃO  EMBARGADA.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  ACOLHIDOS  COM  EFEITO
INFRINGENTE.

-  Depreende-se  do  art.  1.022,  II,  do
CPC/2015,  que  cabem  Embargos  de
Declaração  para  corrigir  a  existência  de
omissão no julgado, por exemplo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  acolher,  com  efeitos

infringentes, os embargos de declaração.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  Declaratórios opostos  por
Josenita de Fátima Alexandre em face do acórdão de fls. 103/110, que
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muito embora tenha acolhido a prejudicial de prescrição para extinguir a
Execução  Fiscal  n°  200.2000.027.742-2,  e  consequentemente  a  ação
anulatória  de  débito  fiscal,  omitiu-se  em  manifestar-se  acerca  dos
honorários sucumbenciais.

Todavia, o embargante aduz que a regra de atualização
do crédito tributário deve servir de igual modo para atualizar o valor da
causa,  inclusive  porque  este  corresponde  ao  proveito  econômico
decorrente da extinção da dívida. E no caso de ICMS devido ao Estado da
Paraíba,  a  regra  está  fixada  nos  termos  do  arts.  59  e  60  da  Lei  n°
6.379/96, qual seja,  a Taxa Selic, onde o Estado utiliza referido índice
para juros de mora e atualização monetária sobre os créditos tributários.

Requer,  por  fim,  o  conhecimento  e  acolhimento  dos
embargos para, suprindo a omissão, integrar o julgado com a condenação
do Estado da Paraíba em honorários sucumbenciais no percentual de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado pela SELIC, ou seja,
nos mesmos moldes do crédito tributário que restou anulado.

Sem apresentação de contrarrazões (fl. 123).

VOTO

Inicialmente, é importante destacar que a sentença de
fls. 59/61, foi disponibilizada no dia 12/04/2016, e considerada publicada
em 13/04/2016, conforme certificado à fl. 62, aplicando-se o Enunciado
administrativo n. 3, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC.”

Dito isto, passo a análise dos presentes aclaratórios.

Nos  termos  do  art.  1.022,  II,  do  CPC,  claramente
prescreve a hipótese  de cabimento dos  Embargos  de Declaração,  para
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
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juiz de ofício ou a requerimento. 

In  casu,  o  Embargante  alega  existência  de  omissão
quanto a fixação de honorários sucumbenciais, a teor do disposto no art.
85 do CPC, haja vista a apelação ter sido produzida e protocolada já sob a
vigência da atual lei adjetiva civil.

No caso em apreço, merecem acolhimento os Embargos
de Declaração interpostos pela embargante, tendo os mesmos o condão
de apenas integrar a decisão guerreada.

Sendo  assim,  reconhecendo  a  omissão  constante  no
presente acórdão, a fixação de honorários, nos termos do art. 85, § 2°,
pode ocorrer entre o mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20%
(vinte por cento)  sobre o valor  da condenação,  do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível  mensurá-lo,  sobre o valor  atualizado da
causa, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, nos termos do art. 85, § 2° c/c o § 3°, I,
do novo CPC, condeno o apelado em honorários sucumbenciais que ora
fixo  em  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  atualizado
monetariamente.

Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração,
para,  integrando  o  acórdão  de  fls.  103/110,  fazer  constar,  diante  da
omissão, as razões e fundamentos apresentados anteriormente.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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