
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0001596-06.2015.815.0000.

RELATOR: João Batista Barbosa, juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.
EMBARGANTE: Diércio Garcia de Medeiros 
ADVOGADO: Orlando Virgínio Penha (OAB/PB 5.984).
EMBARGADO: TNL PCS.
ADVOGADO:  Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NA  AÇÃO  RESCISÓRIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VALOR  DA  CAUSA  IRRISÓRIO.
FIXAÇÃO  POR  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA.  IRRESIGNAÇÃO.
OBSCURIDADE.  VALOR  DA  CAUSA  FIXADO  EM  IMPUGNAÇÃO.
PROCESSO  BAIXADO.  CONHECIMENTO  DOS  TERMOS  DA
IMPUGNAÇÃO  APÓS  OS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

— Os embargos declaratórios  têm  a  finalidade  de  esclarecer  pontos
omissos, obscuros ou contraditórios existentes na decisão.

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 declaratórios, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos por Diércio Garcia de Medeiros, em
face do acórdão de fls.  684/691,  que rejeitou a prejudicial  de decadência e julgou improcedente a ação
rescisória.

Afirma o embargante que o montante fixado a título de honorários advocatícios –
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – não foi fundamento no acórdão recorrido, notadamente considerando
que o valor da causa foi fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Contrarrazões às fls.724/727, pleiteando a manutenção do acórdão embargado. 

É o relatório. 

VOTO

Os embargos  de  declaração  têm a  finalidade  específica  de  sanar  erro  material,
omissões,  contradições  ou  obscuridades  no  julgado que,  de  alguma  forma,  prejudiquem ou impeçam o
efetivo cumprimento da decisão judicial. 



Pois bem.

No caso dos autos, o acórdão agravado (fls. 648/691), ao rejeitar a prejudicial de
decadência  e,  no  mérito,  julgar  improcedente  a  ação  rescisória,  fixou  honorários  advocatícios  em  R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), ante a natureza da ação e a indicação do valor da causa em R$ 100,00
(cem reais)1 (fl. 32, V.1).

Ocorre que, consoante informou o embargante, o valor da causa atribuído pela
TNL PCS S/A (R$ 100,00 – cem reais) foi impugnado no processo de nº 0002866-65.2015.815.0000 que, em
consulta ao Sistema de Controle de Processos, foi retirado do apenso a esta Ação Rescisória e encaminhado
ao arquivo, o que causou o imbróglio.

Neste sentido, considerando que a impugnação ao valor da causa foi acolhida e o
valor  da  causa  na  Ação  Rescisória  foi  retificado  para  R$  80.000,00  (oitenta  mil  reais),  é  fato  que  os
honorários devem ser modificados (fls. 701/705).

Desta feita,  observando os incisos do §2º do art.85, entendo que os honorários
devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, qual seja, 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ex  positis,  ACOLHO  OS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  com  efeito
MODIFICATIVO para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão,  com voto,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque.  Relator:  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  João  Batista  Barbosa  (juiz  com
jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  à  época,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides).  Participaram  ainda  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente à sessão,  representando o Ministério Público,  o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Raimundo de Lima, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 02 de maio de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator

1 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.
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado/Relator


