
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

ACÓRDÃO
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Apelado : Rui de Morais Cavalcante Filho
Advogado : Manoel Clementino de Freitas

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  ARBITRAMENTO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  CONTRATUAIS.
CONTRATO  VERBAL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DOS
ATOS  PRATICADOS  PELO  PROFISSIONAL.
RAZOABILIDADE  DO  VALOR  ARBITRADO  EM
RELAÇÃO  À  QUANTIA  PERCEBIDA  NA  DEMANDA
DESAPROPRIATÓRIA.  DESPESAS  PROCESSUAIS.
INCIDÊNCIA DA REGRA DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

O arbitramento dos honorários contratuais está limitado as
circunstâncias legais especificadas no  §2º, do art. 22, da Lei
Federal n° 8.906/94, cujo conteúdo impõe a observância dos
elementos  relativos  ao  trabalho  desenvolvido  e  o  valor
econômico  do  bem,  devendo  ser  observada  a  limitação
mínima  especificada  na  tabela  editada  pelo  Conselho
Seccional da OAB.

APELAÇÃO Nº APELAÇÃO Nº 0000136-77.2013.815.0121 – ACÓRDÃO                                    1



Inexistindo incongruência entre a hipótese legal e a extensão
econômica  dos  honorários  advocatícios  contratuais
constituídos pelo órgão judicial monocrático, a manutenção
do seu quantum é medida que se impõe.

Ocorrendo a sucumbência  mínima de um dos litigantes,  a
parte  contrária  responderá  in  totum pelas  despesas  e
honorários.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  prover  parcialmente  a
apelação.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Maria Izabel Cavalcante
Pontes contra  sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  6ª  Vara  Cível  da  Comarca  de
Campina Grande nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios por
arbitramento c/c indenização por danos morais por ela ajuizada em face de Rui de
Morais Cavalcante Filho.

O Juízo  a  quo julgou  procedente  em parte  o  pedido,  para
arbitrar os honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 relativo aos serviços
desempenhados  pela  autora  em  favor  do  réu  nos  autos  n°  0001832-
49.2008.4.05.8201,  que  tramitaram  na  Justiça  Federal,  por  entender  que  aquela
prestou serviços na fase inicial do processo de desapropriação. E improcedente o
pleito  de  dano  moral,  sob  fundamento  de  que  não  houve  a  prática  de  ato
desabonador da imagem, e que a promovente tomou conhecimento de que seus
poderes foram cassados por meio de carta e antes da audiência.   Condenou a
demandante  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,
arbitrando estes na razão de 10% do valor da causa, na forma do art. 20, §3º, do
Código de Processo Civil.

Alega  a  apelante  que  o  quantum arbitrado  a  título  de
honorários advocatícios referente a sua atuação no processo tombado sob o n°
0001832-49.2008.4.05.8201,  que  tramitou  perante  a  4ª  Vara  Federal  da  Secção
Judiciária  Federal  da  Paraíba,  não  corresponde  à  contraprestação  do  serviço
usufruído pelo recorrido, aduzindo que essa verba deve ser arbitrada de maneira
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que não desvalorize o exercício da profissão.

Assevera  que,  por  meio  de  contrato  verbal,  ficaram
acordados os honorários advocatícios no percentual de 20% do montante que seria
percebido  na  ação  de  desapropriação,  haja  vista  que  a  causa  era  complexa,  o
tempo  de  duração  do  processo  era  considerável,  e  que,  no  momento  da  sua
constituição, o réu estava em estado de revelia.

Sustenta que sua atuação foi além da relação processual, pois
desempenhou atividades na via administrativa, prestou consultas extra autos ao
apelado, e teve que se deslocar para a cidade de Campina Grande com a finalidade
de exercer o seu mister.

Pontua ainda que só tomou conhecimento da revogação dos
seus poderes no momento da audiência,  quando verificou que outro advogado
acompanhava seu cliente.

Questiona  também  o  comando  judicial  que  lhe  impôs  a
obrigação de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, alegando
que é parte vencedora na demanda,  e,  caso essas prestações não fiquem sob a
responsabilidade do apelado, pede o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  majorar  os
honorários advocatícios contratuais arbitrados para o montante de 20% do valor
percebido  pelo  apelado  na  ação  de  desapropriação,  bem  como  a  reforma  das
verbas sucumbenciais fixadas pelo Juízo a quo.

Assevera  o  apelado  que  a  sentença  deve  ser  mantida,  ao
argumento  de  que a  atuação  da  apelante  no  processo  que tramitou na  justiça
federal  ocorreu  em  dois  momentos,  especificando-os:  manifestação  acerca  da
avaliação do imóvel desapropriado e sobre a perícia.

Afirma  que  inexistem  provas  nos  autos  que  retratem  as
demais  atuações  apontadas  pela  apelante nas  razões  recursais,  e  que esta  teve
ciência da revogação do seu mandato antes da realização da audiência, razão pela
qual pede o desprovimento do recurso.

O  Ministério  Público  deixa  de  opinar  sobre  o  mérito  por
ausência de interesse público a justificar sua intervenção, f. 442/445.

É o relatório.
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VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

A controvérsia devolvida a este Órgão recursal versa acerca
de dois pontos da sentença: o quantum dos honorários advocatícios contratuais
arbitrados e as verbas sucumbenciais.

Passo  a  analisá-las  separadamente,  haja  vista  que  são
reguladas por normas diversas.

O Juízo  a  quo julgou  procedente  em parte  o  pedido,  para
arbitrar os honorários advocatícios contratuais no importe de R$ 3.000,00 relativo
aos serviços desempenhados pela autora em favor do réu, nos autos n° 0001832-
49.2008.4.05.8201,  que  tramitaram  na  Justiça  Federal,  por  entender  que  aquela
prestou serviços na fase inicial do processo de desapropriação. 

Pontua a apelante que, por meio de contrato verbal, ficaram
acordados honorários advocatícios no percentual de 20% do montante que seria
percebido pelo  apelado na ação de  desapropriação,  haja  vista  que a  causa  era
complexa, o tempo de duração do processo era considerável, e que, no momento
da sua constituição, o réu estava em estado de revelia.

Sustenta que sua atuação foi além da relação processual, pois
desempenhou atividades na via administrativa, prestou consultas extra autos ao
apelado, e teve que se deslocar para a cidade de Capina Grande com a finalidade
de exercer o seu mister.

Os instrumentos probatórios insertos nestes autos retratam
que o contrato  de serviço  advocatício foi  verbal,  que a  atuação da apelante se
limitou, inicialmente, a dois atos, quais sejam, a petição de f. 83/84, cujo conteúdo é
no  sentido  de  requerer  a  homologação  do  quantum  ofertado  pelo  INCRA –
Instituto de Colonização e Reforma Agrária a título de indenização, e a petição de
f. 118/119, na qual se manifesta acerca do laudo pericial apresentado.

Entretanto,  inexiste  neste  processo  a  comprovação  dos
seguintes  fatos:  1  –  percentual  dos  honorários  advocatícios  pactuados;  e  2-  a
atuação da causídica na via administrativa.

Os fatos concernentes a consultas  feitas  pelo apelado e  ao
deslocamento  da cidade de  João Pessoa  para  Campina Grande estão  inseridos
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intrinsecamente  no cumprimento do  contrato  em questão,  pois  a  apelante  não
poderia  cumprir  o  seu  mister  sem  efetivar  esse  deslocamento  e  responder  às
consultas do seu causídico.

No que diz respeito a extinção do contrato entre as partes,
revelam os instrumentos insertos às f.  131/132 que o réu/apelado expediu carta
para a autora/apelante, comunicando-lhe a revogação da procuração por motivo
de foro íntimo.

Contudo,  inexiste  qualquer  elemento  no  sentido  de
comprovar que a apelante recebeu a correspondência antes da data da realização
da audiência, e essa circunstância fez com que esta participasse desse ato judicial,
devendo essa circunstância ser considerada como sua terceira atuação na relação
processual.

Logo, houve participação da apelante em três momentos do
processo.

Ultrapassada fase de ponderação dos elementos fáticos,  os
quais serão considerados para fins de análise da extensão econômica da prestação
arbitrada,  vislumbro  que,  embora  o  Juízo  a  quo não  tenha  feito  remissão  ao
dispositivo  do  Estatuto  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  norma
regulamentadora dos honorários contratuais,  este Órgão judicial ad quem deve
adotá-los como parâmetro para a solução da controvérsia.

Na  ausência  do  contrato,  o  Órgão  judicial  ponderará  as
circunstâncias  relativas  ao  trabalho  desempenhado  pelo  causídico  e  o  valor
econômico do bem em questão, além de considerar que o quantum arbitrado não
pode ser inferior ao estabelecido na Tabela do Conselho Seccional, na forma do
§2º, do art. 22, da Lei Federal n° 8.906/94, ex vi:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB
o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento
judicial e aos de sucumbência.

(…)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por
arbitramento judicial,  em remuneração compatível  com o trabalho e o
valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos
na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Por sua vez, a Resolução n° 004/2013, da OAB/PB, publicada
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no  Diário  Oficial  do  dia  estabelece  como  valor  mínimo  expresso  em  moeda
corrente a quantia de R$ 1.021,20 para a situação de ação de desapropriação direita
e indireta.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ACORDO  VERBAL.  TABELA  DA
ORDEM  DOS  ADVOGADOS  DO  BRASIL.  NÃO  VINCULAÇÃO  DO
JULGADOR. FIXAÇÃO PROPORCIONAL.  SENTENÇA MANTIDA. 1.
Os  honorários  advocatícios  têm  como  espécie  os  honorários  de
sucumbência  e  os  honorários  contratuais.  O  recebimento  de  ambos
constitui direito do advogado, resultante do exercício de sua atividade
profissional. 2. Tratando-se de pretensão que objetiva o arbitramento de
honorários  advocatícios  derivados  de  contrato  verbal,  ao  advogado
contratado  cabe  comprovar  o  fato  constitutivo  do  seu  direito,
apresentando provas dos serviços efetivamente prestados, nos moldes do
artigo  333,  inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil.  3.  Para  fins  de
arbitramento de honorários advocatícios contratuais,  devidos em razão
de contrato verbal, as Unidades de Referência de Honorários da Tabela
da Ordem dos Advogados do Brasil tem caráter meramente informativo,
não  vinculando  o  julgador,  o  que  não  conduz,  obrigatoriamente,  à
conclusão  de  que  tal  tabela  deve  ser  desconsiderada.  Por  outro  lado,
inexistindo parâmetros definitivos para a delimitação dos honorários, sua
fixação  deve  envolver  a  análise  de  uma  série  de  circunstâncias
decorrentes  das  peculiaridades  de  cada  caso,  como  o  prestígio  do
profissional  contratado,  sua  qualificação,  o  tempo  de  experiência,  a
dificuldade da matéria,  a capacidade econômica do cliente, o valor da
causa, o benefício almejado pelo patrocinado em virtude da atuação do
advogado  e  o  tempo  de  atuação.  4.  Constatado  que,  na  fixação  dos
honorários  contratuais,  o  juízo  de  origem  observou  os  parâmetros
estabelecidos  pela  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  e  o  montante
estabelecido guarda pertinência com os critérios utilizados para valorar o
trabalho do profissional, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.
5. Apelação da ré e recurso adesivo dos autores conhecidos e improvidos.
(TJDF;  Rec  2012.01.1.084226-8;  Ac.  777.293;  Primeira  Turma Cível;  Relª
Desª Simone Lucindo; DJDFTE 10/04/2014; Pág. 267)

APELAÇÃO  CÍVEL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.  Caso  em  que  se  reconhecem  devidos  honorários
advocatícios contratuais ao apelante, proporcionais à sua atuação que não
se deu até final da ação em que desenvolvido o labor. De outro lado, está
caracterizada  a  ilegitimidade  do  apelado  para  responder  pelo  pleito
relativo aos honorários sucumbenciais, porquanto se trata de quantia que
foi levantada por terceiro em execução que ajuizou exclusivamente em
nome próprio. Redução, em observância aos parâmetros desta câmara e
do  artigo  20,  §3º  do  código  de  processo  civil,  da  verba  honorária
advocatícia sucumbencial atinente a esta ação. Apelo conhecido em parte
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e, no ponto, parcialmente provido. (TJRS; AC 506238-22.2010.8.21.7000;
Porto Alegre; Décima Sexta Câmara Cível;  Relª  Desª Ana Maria Nedel
Scalzilli; Julg. 18/07/2013; DJERS 23/07/2013)  

No  caso  concreto,  o  valor  arbitrado  em  R$  3.000,00  está
compatível  com a hipótese  legal  transcrita,  haja  vista  que,  embora o  quantum
indenizatório girasse em torno de R$ 108.000,00, f. 166, deve ser considerado que
existiram  descontos  do  referido  montante,  tais  como,  honorários  periciais  e  a
habilitação do crédito do Banco do Nordeste, bem como não foi inferior aos limites
estabelecidos na tabela inserta na Resolução n° 004/2013, da OAB/PB.

Além dos aludidos abatimentos, inexiste qualquer prática de
ato complexo por parte da apelante, haja vista que suas petições se limitaram a
concordar com os cálculos apresentados e a participação na audiência.

Solucionada  a  questão  da  extensão  econômica  dos
honorários  contratuais  arbitrados  pelo  Juízo  a  quo,  passo  a  enfrentar  a
controvérsia relativa aos honorários sucumbenciais.

As  verbas  sucumbenciais  foram  impostas  a  apelante  da
seguinte forma:

Condeno  o  autor  nas  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  no
percentual de 10% sobre o valor da causa conforme art. 20 § 3º do CPC.
Sic.

Antes  de  emitir  juízo  de  valor  acerca  da  compatibilidade
dessa prestação com a ordem jurídica vigente, considerando que incide no caso
concreto  o  princípio  da  causalidade,  é  necessário  deixar  consignado  que  duas
foram  as  pretensões  veiculadas  na  petição  inicial:  1ª  –  o  arbitramento  dos
honorários contratuais em 20% do total da prestação percebida pelo recorrido; e 2º
– a condenação do demandado ao pagamento de indenização a título de dano
moral no importe de R$ 30.000,00.

Então, caso a pretensão da autora/apelante fosse acolhida in
totum o benefício econômico auferido giraria em torno de R$ 50.000,00, sendo este
total  obtido  do  somatório  de  R$  30.000,00  da  indenização  do  dano  moral
pretendido e da razão de 20% de R$ 108.000,00.

A exposição desses elementos circunstanciais é indispensável
para a compreensão da conclusão que será alcançada por este Órgão recursal.
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A verba  sucumbencial  é  regulada  pelos  arts.  20  e  21,  do
Código de Processo Civil, cujo conteúdo transcrevo:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas
que  antecipou  e  os  honorários  advocatícios.  Essa  verba  será  devida,
também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e
o  máximo  de  vinte  por  cento  (20%)  sobre  o  valor  da  condenação,
atendidos:
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c)a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em
que  não houver  condenação  ou for  vencida  a  Fazenda Pública,  e  nas
execuções,  embargadas ou não,  os  honorários  serão  fixados consoante
apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do
parágrafo anterior.

As  circunstâncias  fáticas  especificadas  em  epígrafe,
notadamente  o  quantum fixado  pelo  Juízo  a  quo,  10% do  valor  da  causa,  que
transformando em moeda corrente e sem a respectiva atualização é de R$ 5.200,00,
e a pretensão veiculada na exordial,  R$ 52.000,00, viabilizam o acolhimento da
pretensão recursal no sentido de reduzi-la.

Isso  porque  a  responsabilização  da  apelante/autora  pelas
verbas  sucumbenciais  está  maior  em relação ao bem material  obtido por meio
desta demanda.

No caso  concreto,  além da hipótese do §3º,  do art.  20,  do
CPC, aplicada pelo Juízo a quo, incide também a regra do Parágrafo Único do art.
21, do CPC, ex vi:

Art.  Art.  21.  Se cada litigante  for  em parte vencedor  e vencido,  serão
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os
honorários e as despesas.

Parágrafo único.  Se um litigante decair  de parte mínima do pedido, o
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Essa hipótese legal regula a situação constituída nestes autos,
uma vez que, dos R$ 50.000,00 que poderiam ter sido obtidos pela autora/apelante,
esta se beneficiou tão somente da quantia de R$ 3.000,00 do total do objeto da
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demanda, que em termos percentuais corresponde a 5,76% da totalidade.

Logo,  a  apelante  permanece  responsável  pelos  honorários
advocatícios, em razão da sucumbência mínima do apelado/demandado.

A título de registro, é necessário que fique consignado que a
autora/apelante,  mesmo  sendo  a  parte  vencedora,  ficará  responsável  pelos
honorários advocatícios em razão da regra da sucumbência mínima. 

Outrossim,  a  diminuição  do  quantum  dos  honorários
sucumbenciais é medida que se impõe, considerando que a apelante não é a parte
vencida, a ausência de complexidade do litígio, o tempo de duração do processo, a
importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado.

Com essas  considerações  DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO para reformar tão somente o capítulo da sentença concernente à
verba de sucumbência, reduzindo-a para a quantia de R$ 1.000,00, na forma do
§4, do art. 20, c/c o Parágrafo Único do art. 21, ambos do Código de Processo
Civil.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 de julho de
2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  453.  Participaram  do
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Francisco
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora 
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