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Apelado:  Domingos Sávio de Morais Andrade
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      ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL –  APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CÉDULA  DE
CRÉDITO RURAL. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO.  SENTENÇA DE  EXTINÇÃO
COM   RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  VALOR
EXCESSIVO QUANTO AO ARBITRAMENTO
DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  QUANTIA
FIXADA  EM  VALOR  RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIIMENTO DO RECURSO.

- O Código de Processo Civil estabelece em
seu  art.  20,  §  3º,  alíneas  “a”,  “b”  e  “c”,
respectivamente,  que  os  honorários
advocatícios devem ser fixados, levando em
consideração  o  grau  de  zelo  profissional,  o
lugar da prestação de serviços, a natureza e a
importância da causa, o trabalho e o tempo
exigido do advogado.

- Levando em consideração o valor da causa,
observo  que  o  valor  dos  honorários
advocatícios  fixado  pelo  Magistrado  “a  quo”
se mostra  razoável,  inexistindo motivo para
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redução,  sob  pena  de  desprestigio  ao
trabalho desempenhado pelo advogado.

          

            VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. 

           ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos
do voto do relator e da certidão de julgamento de fls.176.

 
RELATÓRIO

    Cuida-se de recurso de apelação do  Banco do Nordeste do
Brasil S/A contra a r. sentença de fls.124/126 que, nos autos da Ação de
Cobrança,  ajuizada em face  de  Domingos Sávio  de  Morais  Andrade,
julgou extinto o processo com resolução do mérito,  com fundamento no
art.269, IV, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da
prescrição da presente ação, com condenação do promovido, ora apelante,
ao pagamento de honorários advocatícios no importe de  20.000,00(vinte
mil reais).

     Em suas razões recursais, às fls. 129/138, pretende o Banco do
Nordeste do Brasil S/A, baseando-se no princípio da causalidade, que seja
decotada  a  sua  condenação  em  honorários  advocatícios  ou  que,
eventualmente, tal verba seja minorada, em atenção ao § 4º do art. 20,  c/c
as alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do mesmo artigo, ambos do CPC.

      Contrarrazões às fls. 143/157.

     Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso, às fls.168/169.

       É o relatório.

       VOTO – DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz.

      Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos
e extrínsecos  de admissibilidade recursal.

        Sem preliminares, passo, desde logo, a análise do mérito.

        O caso é de fácil deslinde.

        No caso vertente é incontroverso que houve prescrição da ação
de cobrança das cédulas de crédito rural  ajuizada pelo banco apelante.
Dessa forma, em obediência ao principio da causalidade, o apelante, ao
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dar  causa  ao  ajuizamento  da  ação  judicial,  deve  arcar  com o  ônus  da
sucumbência, conforme decidiu o Magistrado a quo.

          Isso porque, mesmo com a prescrição da ação, que gerou a
extinção do processo com resolução do mérito nos termos do art. 269, IV,
do CPC, o procurador do réu/recorrido despendeu esforços para a tutela do
direito de seu cliente, oferecendo contestação e contrarrazões nos autos.

          No que concerne à verba honorária, não se pode menosprezar
o  digno  exercício  da  advocacia,  sob  pena  de  malferir  o  artigo  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. (...)

§ 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."

        No  caso dos autos,  os  honorários  foram fixados  em R$
20.000,00 (vinte mil reais).

          Contudo, levando em consideração o valor da causa, observo
que o valor dos honorários advocatícios fixado pelo Magistrado “a quo” se
mostra   razoável,  inexistindo  motivo  para  redução,  sob  pena  de
desprestigio ao trabalho desempenhado pelo advogado.

           Nesta senda, colaciono o entendimento da jurisprudência:

“AGRAVO.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  IPVA.
PRESCRIÇÃO.  OCORRÊNCIA.  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR
ARBITRADO.  1  -  Possibilidade  de  se  negar
seguimento a recurso que se mostra em confronto
com jurisprudência  consolidada  desta  Corte,  nos
termos do art. 557, caput, do Código de Processo
Civil.  Ratificação da  decisão pelo  Colegiado.  2  -
Tratando-se  de  IPVA,  tributo  periódico,  o  prazo
prescricional tem sua fluência a contar do dia 1º de
janeiro do ano a que se refere, data do lançamento
definitivo,  salvo  impugnação  ao  lançamento  ou
qualquer  causa  suspensiva.  (TJ-RS  -  AGV:
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70041718115 RS , Relator: Denise Oliveira Cezar,
Data de Julgamento: 13/04/2011, Segunda Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
27/05/2011)

         A propósito: "Os honorários sucumbenciais fixados por equidade
devem ser  condizentes  com a nobre  e elevada atividade exercida  pelo
advogado."(Processo nº.  1.0024.07.684.783-9/001-MG. Rel.  Des.  Fernando Botelho.
Publicação: 09/01/2009).”

       Dessa maneira, tendo em vista os serviços prestados, o tempo
de tramitação, bem como o valor da causa, entendo adequada a quantia
fixada pelo Magistrado “a quo” a título de honorários advocatícios, a fim de
se garantir o prestigio ao trabalho desempenhado pelo advogado. 

        
DISPOSITIVO

                      
  Por tais razões,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter a r.

Sentença em todo seu teor.  
         
É o voto. 

Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz
(relator); a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes; e o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Paraíba. João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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