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PROCESSUAL  CIVIL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
RESSARCIMENTO  DE  SEGURO  E  DANOS  MORAIS.
INÉRCIA  DO  AUTOR.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
IRRESIGNAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
OBRIGATORIEDADE.  PRECEDENTES  DO  STJ.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  PARCIAL
MONOCRÁTICO. 

“É  firme  o  entendimento  de  que  nas  hipóteses  de  extinção  do
processo  sem  resolução  do  mérito,  a  parte  que  deu  causa  à
instauração  do  processo  deverá  suportar  o  pagamento  dos
honorários  advocatícios,  em  observância  ao  princípio  da
causalidade.  Agravo  regimental  improvido.” (STJ;  AgRg-REsp
1.480.986; Proc. 2014/0209146-9; MS; Segunda Turma; Rel. Min.
Humberto Martins; DJE 17/11/2014) 
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“Deferida  a  assistência  judiciária  gratuita,  e  condenado  o
beneficiário  aos  honorários  advocatícios,  a  obrigação  ficará
suspensa, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.” 5. Agravo
regimental provido, em parte. (AgRg no REsp 1140952/RS, Rel.
Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
11/11/2014, DJe 18/11/2014)

Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor  inestimável,
naquelas  em  que  não  houver  condenação,  os  honorários
serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz.

O  §  1º-A  do  art.  557  do  CPC,  permite  ao  relator  dar
provimento  a  recurso  através  de  decisão  monocrática,
quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
 
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste
do Brasil S/A objetivando reformar sentença de fls. 112/113 que, nos autos da ação
de Repetição de Indébito c/c Ressarcimento de Seguro e Danos Morais ajuizada
por  Pedro  José  Soares,  extinguiu  o  processo  sem  resolução  de  mérito,  por
entender  que o  autor  não promoveu os  atos  e  diligências  que lhe  competiam,
deixando de condená-lo em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, fls. 126/134, o apelante aduz que o
juízo  a quo  incorreu em erro, porquanto não condenou o vencido em honorários
sucumbenciais.

Afirma que “os valores dos honorários devem versar sobre todo o
trabalho despendido durante o tempo dedicado a essa causa, ainda mais, porque o escritório
do procurador do apelante encontra-se em outra comarca, sendo realizadas várias viagens
para  o  perfeito  andamento  processual,  assim  como  o  sacrifício  de  outras  causas  pela
distância das Comarcas e pela complexidade do trabalho desenvolvido.” (sic)

Pugna pelo provimento da apelação, para que os honorários
advocatícios sejam fixados em 20 % do valor da ação.
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Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 135v.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça não
ofertou parecer de mérito, porquanto ausente interesse público que recomende sua
intervenção, fls. 140/141.

É o relatório. 

D E C I D O

A  insurgência  do  apelante  diz  respeito  à  ausência  de
condenação do apelado em honorários advocatícios, tendo em vista que a ação foi
extinta sem julgamento do mérito por desídia do autor. 

Com razão o apelante.

A segunda parte do § 2° do art. 267 do CPC é claro quando
diz  que  o  autor  será  condenado  ao  pagamento  das  despesas  e  honorários  de
advogado  quando  não  promover  os  atos  e  diligências  que  Ihe  competir,  ou
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Vejamos:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 

III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

§ 2o   No caso do parágrafo anterior, quanto ao no II, as partes pagarão
proporcionalmente as custas e, quanto ao no III, o autor será condenado
ao pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28).   

Ainda, quanto à possibilidade da condenação dos honorários
advocatícios em caso de extinção da ação sem julgamento do mérito, dispõe o art.
28 do mesmo diploma: 

Art.  28.  Quando,  a  requerimento  do  réu,  o  juiz  declarar  extinto  o
processo sem julgar o mérito (art. 267, § 2o), o autor não poderá intentar
de novo a ação, sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os
honorários, em que foi condenado.
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Nesse sentido jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  ART.  535    DO   CPC.
VIOLAÇÃO  NÃO  CARACTERIZADA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO
MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA DO COMPROMISSO DE
AJUSTE  DE  CONDUTA ENTRE  MPF  E  FUNAI.  VERIFICAÇÃO  DO
PREJUÍZO.  REVOLVIMENTO  PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA  Nº  7/STJ.  INTERVENÇÃO  DIRETA  NAS  FUNÇÕES
INSTITUCIONAIS  DA FUNAI.  IMPOSSIBILIDADE.  SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  TEORIA  DA
CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. (…)  3. É firme o entendimento de que
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a parte
que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento
dos  honorários  advocatícios,  em  observância  ao  princípio  da
causalidade. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.480.986;
Proc. 2014/0209146-9; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE
17/11/2014) 

Diferente não é o entendimento deste egrégio Tribunal:

PROCESUAL CIVL. Apelação cível. Ação de execução forçada. Extinção
do feito sem resolução de mérito. Fato superveniente. Perda do objeto.
Honorários não incluídos na sentença. Irresignação do autor. Princípio
da  causalidade.  Provimento  do  apelo.  Extinguindo-se  a  ação  de
execução  forçada  sem  o  julgamento  do  mérito,  em  razão  da  perda
superveniente do objeto, devem os honorários advocatícios ser fixados
com  base  no  princípio  da  causalidade.  Se  a  sentença  extintiva  não
observou a inclusão nos valores da liquidação da execução a parcela
relativa  aos  honorários  requeridos  pela  parte  autora  e  fixados
antecipadamente pelo magistrado,  determinando a extinção do feito,
sem  custas  e  honorários,  enquanto  havia  requerimento  da  parte
exequente para determinar a intimação para pagamento em favor da
Fazenda Pública, deve o recurso ser provido para reformar a sentença e
nela  incluir  a  obrigação  de  pagar  os  honorários.  Recurso  provido.
(TJPB; APL 0752892-18.2007.815.2001; Segunda Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 31/10/2014; Pág. 10) 

Em que pese ser beneficiário da justiça gratuita,  o apelado
não está isento de ser condenado em custas e honorários advocatícios, no entanto
por  força  do  artigo  12  da  Lei  n.  1.060/50  a  obrigação  deverá  ficar  suspensa,
respeitando o prazo quinquenal para pagamento. 
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Vejamos orientação do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. JUROS
DE  MORA.  INCIDÊNCIA  SOBRE  VALORES  PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE.  CRITÉRIOS  DE  CÁLCULO.  REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPUTAÇÃO
DO PAGAMENTO.  INAPLICABILIDADE  À DÍVIDAS DA FAZENDA
PÚBLICA.  SUSPENSÃO  DOS  ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA.
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  DEFERIDA.  RECURSO  PROVIDO,  NO
PONTO. 1. Não existe violação ao art. 535 do CPC se o acórdão recorrido
apreciou fundamentadamente as questões suscitadas nos embargos de
declaração  sobre  a  incidência  dos  juros  de  mora  pagos
administrativamente. 2. A pretensão recursal acerca  da inaplicabilidade
de  juros  moratórios  sobre  os  pagamentos  administrativos  requer  o
revolvimento de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. A
imputação do pagamento não pode ser  oposto às dívidas da Fazenda
Pública.  Precedentes.  4.  Deferida  a  assistência  judiciária  gratuita,  e
condenado  o  beneficiário  aos  honorários  advocatícios,  a  obrigação
ficará suspensa, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 5. Agravo
regimental provido, em parte. (AgRg no REsp 1140952/RS, Rel. Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  11/11/2014,  DJe
18/11/2014)

Em relação ao valor  dos honorários  advocatícios,  deve ser
fixado consoante apreciação equitativa do Magistrado, nos termos do art. 20, §4º,
do CPC: 

"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. 

(...) 

§ 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." (Destaquei).

Os parâmetros indicados no §4º desse dispositivo legal, que
devem ser observados na fixação dos honorários, estão elencados em seu §3º e
devem atender:  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. 
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Levando-se  em  conta  o  zelo  e  a  diligência  adotada  pelo
patrono do apelante, a causa que tramita desde 06/09/2010, bem como o fato de ter
sido extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso 3º, do CPC,
entendo  que  a  verba  honorária  deve  ser  fixada  em R$1.000,00  (um mil  reais),
quantia  que  considero  justa  e  razoável  para  remunerar  o  trabalho  do  ilustre
causídico.

Por fim, destaque-se que o § 1º-A do art. 557 do CPC, permite
ao  relator  dar  provimento  monocrático  a  recurso,  quando  a  decisão  recorrida
estiver  em  manifesto  confronto  com  jurisprudência  dominante  de  Tribunal
Superior.

Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO,  monocraticamente,  na forma do art.  557,  §1º-A,  do CPC,  para
condenar o autor/apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados
em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do §4º, do art. 20, do CPC, suspendendo
sua exigibilidade nos termos do art. 12, da Lei Federal nº 1.060/50.

Publique-se e Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 22 de janeiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    Relatora
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