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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115432-70.2012.815.2001
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante : Josué Barbosa de Araújo
Advogado : Rafael de Andrade Thiamer
Apelada : AYMORÉ  CRÉDITO  FINANCIAMENTO  E
INVESTIMENTO S/A
Advogado : Antônio Braz da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL.  VERBA  HONORÁRIA.
MAJORAÇÃO.  NECESSIDADE.  PROVIMENTO
PARCIAL.

O  arbitramento  da  verba  honorária  deve  ser  feito
mediante  apreciação  equitativa  do  julgador,  com
atenção ao grau de zelo do profissional, ao lugar da
prestação do serviço e à natureza e importância da
causa,  ao  trabalho  realizado  pelo  advogado  e  ao
tempo despendido para o serviço.

In casu, deve ser majorada a verba, conferindo maior
proporcionalidade  entre  o  quantum fixado  e  as
peculiaridades desta ação.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0115432-70.2012.815.2001                                                                                                       1



referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Josué
Barbosa de  Araújo  contra  a sentença proferida pelo  juízo da  8ª  Vara
Cível da Comarca da Capital, fls. 70/75, que, em sede de Ação Cautelar
de  Exibição  de  Documentos intentada  pelo  apelante  em desfavor  de
AYMORÉ  CRÉDITO  FINANCIAMENTO  E  INVESTIMENTO  S/A,
julgou  procedente  o  pedido  inicial  e,  ainda,  condenou  a  instituição
financeira  “ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários  advocatícios
sucumbenciais, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 20,
§4º, CPC.”.

Irresignado,  o  promovente  interpõe  recurso
apelatório objetivando a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00
(dois mil reais) ao argumento de que o  quantum fixado é irrisório, não
estando proporcional “com o trabalho técnico desenvolvido e inclusive o grau
de zelo dos profissionais, além do tempo de tramitação da demanda.”.

Contrarrazões,  fls.  103/105,  pelo  desprovimento  do
recurso.

A Procuradoria  de  Justiça  Cível  devolveu os  autos
sem manifestação meritória por entender ausente interesse que justifique
a sua intervenção, fls. 124/126.

É o relatório. 

V O T O
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Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.

Em 20/10/2012,  o apelante  ajuizou,  nesta  Capital,  a
presente  Medida  Cautelar  de  Exibição  de  Documentos  visando  obter
cópia do contrato de financiamento firmado com a instituição financeira
ré.

Citada,  a  pessoa  jurídica  contestou,  fls.  18/29,  não
apresentando o documento.

O autor  impugnou a  defesa,  fls.  63/69,  ocasião em
que requereu o julgamento antecipado da lide.

Em seguida,  em 26/09/2013,  foi  proferida  sentença,
que julgou procedente o pedido. O réu foi condenado ao pagamento dos
ônus  sucumbenciais,  fixados  os  honorários  advocatícios  em R$ 300,00
(trezentos reais).

Restringe-se  o  apelo  do  autor  à  majoração  dos
honorários advocatícios fixados no primeiro grau.

Sobre a verba honorária, como se sabe, não se pode
menosprezar o digno exercício da advocacia, sob pena de malferir o art.
133 da  Constituição da  República,  que prevê  a  indispensabilidade do
advogado à administração da justiça.

Nessa esteira, ao tratar das despesas processuais,  o
Código de Processo Civil estabelece, in verbis:

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

( … )
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§ 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  eqüitativa  do
juiz,  atendidas  as  normas das  alíneas  a,  b  e  c  do  parágrafo
anterior.

Assim,  ainda  que  o  arbitramento  dos  honorários
esteja respaldado na regra da equidade, há que se observar os critérios
das alíneas do §3º do art. 20 do Código de Processo Civil, quais sejam, "o
grau de zelo do profissional", "o lugar de prestação do serviço" e "a natureza e
importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo  advogado  e  o  tempo
exigido para o seu serviço".

In casu, pode-se aferir que o valor fixado pelo d. Juiz
monocrático  a  título  de  honorários  de  sucumbência,  de  R$  300,00
(trezentos reais), não se mostrou adequado.

Dessa maneira, considerando as indicadas diretivas
do art. 20 do Código de Processo Civil, compreendo que o valor de R$
1.000,00 (mil reais) garante a adequada remuneração aos advogados do
autor  pelos  serviços  prestados,  sem imputar  ônus  desproporcional  ao
polo passivo.

Importa  acrescer  que  a  tabela  de  valores  de
honorários elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
do  Brasil  não  resulta  em  vinculação  do  julgador  porque  apenas
estabelece um critério, uma diretriz, para a fixação da quantia a ser paga
ao procurador atuante no feito, o que deve ser feito segundo os critérios
da legislação adjetiva.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL majorando a verba honorária para R$
1.000,00 (mil reais).
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014,
conforme certidão de julgamento à fl. 134, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças
Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do
julgamento  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exmo. Sr.
Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento, o Dr. Marcos Vilar Souto
Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa, 21 de agosto de
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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