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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO nº 0121964-60.2012.815.2001
ORIGEM : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Companhia de Seguros Aliança do Brasil
ADVOGADA : Carlos Antônio Harten Filho
APELADO : Ednamar Dutra Cabral
ADVOGADO          : Odon Bezerra C. Sobrinho
RECORRENTE : Ednamar Dutra Cabral
ADVOGADO          : Odon Bezerra C. Sobrinho
RECORRIDO : Companhia de Seguros Aliança do Brasil
ADVOGADA : Carlos Antônio Harten Filho

PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  Cível  –
Embargos  à  execução  – Intempestividade  –
Irresignação  da  embargante  –  Executada
citada por juízo deprecado – Juntada de carta
precatória –  Termo inicial para apresentação
dos  embargos  –  Comparecimento  da
executada  com  oposição  de  impugnação  à
execução  –  Ciência  inequívoca  da  ação  –
Extemporaneidade  reconhecida  –
Desprovimento.

–  A  ação  somente  foi  ajuizada  em  14  de
novembro de 2012, quando consta dos autos
da execução, à fl. 163, certificação do oficial
de justiça acerca da citação da embargante,
tendo a carta precatória sido juntada em 20
de  setembro  de  2010  (fl.  158.v,  autos  da
execução),  logo,  o  prazo  para  embargar
escoou em 05 de outubro de 2010.
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–  Ainda que a citação fosse inválida,  o que
não se vislumbra  na hipótese em apreço,  a
executada,  ao comparecer nos autos em 24
de  janeiro  de  2011,  quando  apresentou
impugnação à execução, já havia tido ciência
da ação de execução, de modo que há de ser
reconhecida  a  intempestividade  dos
embargos  somente  apresentados  em 14  de
novembro de 2012.

PROCESSUAL  CIVIL  – Recurso  adesivo  –
Embargos  à  execução  –  Majoração  dos
honorários  advocatícios  –  Cabimento  –
Provimento.

– Os honorários advocatícios, fixados no valor
de R$500,00 (quinhentos reais) na sentença
recorrida,  não  observam  os  princípios  da
equidade,  razoabilidade e proporcionalidade,
devendo ser majorado para R$1.500 (um mil
e  quinhentos  reais),  obedecendo  os
parâmetros legais insculpidos no art. 20 , § 3º,
do CPC.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos
acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação uníssona, negar provimento à
apelação cível  e  dar  provimento  ao recurso adesivo,  nos termos do voto do
relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível e recurso adesivo,
a primeira interposta pelo COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
e o segundo interposto por  EDNAMAR DUTRA CABRAL, ambos em razão da
sentença proferida pela  MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca da
Capital que, nos autos da ação de embargos à execução de título extrajudicial,
rejeitou os embargos, ao fundamento de que foram opostos intempestivamente,
nos termos do artigo 739, I, do CPC, condenando a empresa embargante, ora
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apelante,  nas  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  fixados  em  R$
500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões do apelo, a recorrente alega
que não consta dos presentes autos a confirmação de que fora citada nos autos
da ação de execução.

Relata  que  o  magistrado  de  piso,  sem
certificar  a  ausência  de  citação  válida,  em  “erro  in  procedendo”,  havia
determinado  a  penhora  “on  line”  em suas  contas,  tendo,  ainda,  ordenado  a
intimação para oferecimento de impugnação.

Posteriormente,  porque a execução do título
extrajudicial foi atacada por impugnação e não embargos à execuação, o juiz
comarcão  mandou intimar  a  executada/apelante,  chamando o feito  a  ordem,
para devolver o prazo de oferecimento de embargos à execução.

Com isso, sustenta que, tendo sido juntada a
intimação  em  11  de  dezembro  de  2012,  os  embargos  opostos  em  14  de
novembro  de  2012  são  tempestivos,  devendo  a  sentença  hostilizada  ser
reformada, para posterior apreciação de mérito.

O apelado apresentou recurso adesivo às fls.
178/181, pugnando pela reforma parcial da sentença, apenas para majorar os
honorários do advogado que foram arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Às fls. 182/199, em contrarrazões à apelação da Companhia de Seguros Aliança
do Brasil, pugnou pelo desprovimento do apelo da parte contrária.

A empresa apelante apresentou contrarrazões
ao  recurso  adesivo  (fls.  213/218),  reiterando  os  termos  de  sua  apelação  e
requerendo que seja negado provimento ao adesivo.

Parecer  ministerial  de  fls.  222/226,  pelo
desprovimento  da  apelação  cível  e  sem  manifestação  acerca  do  mérito  do
recurso adesivo.

É o relatório. Passo a decidir.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse recursal  e  inexistência  de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência  de  fato  impeditivo  ao  direito  de  recorrer  ou  do
seguimento do recurso), conheço dos recursos interpostos.
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O cerne da questão consiste, primeiramente,
em  saber  da  tempestividade  ou  não  dos embargos  à  execução  de  título
extrajudicial opostos pela ora apelante. 

Apelação cível interposta pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil

Sem razão a apelante.

É que a ação somente foi ajuizada em 14 de
novembro de 2012, quando, consta dos autos da execução, à fl. 163, certidão
do oficial  de justiça do juízo deprecado, datado de 18 de maio de 2010, nos
seguintes termos: “Certifico e dou fé que dirigi-me ao endereço retro onde CITEI
a  Cia  de  Seguros  Aliança  do  Brasil,  na  pessoa  da  Dra  Irani  Souza  S.  Silva
entregando-lhe cópia deste.”.  Tendo a carta precatória sido juntada em  20 de
setembro de 2010 (fl. 158.v, autos da execução), logo, o prazo para embargar
escoou em 05 de outubro de 2010.

Ademais, a empresa embargante, em  24 de
janeiro de 2011 (fls. 181/199, caderno apenso), quando já escoado o prazo para
embargos,  compareceu  nos  autos,  aforando  impugnação,  a  qual  não  foi
conhecida  (fls.  410/411  dos  autos  apensos),  por  ser  meio  inadequado  para
defesa de executado em ação de execução de título extrajudicial.

Vê-se que, ainda, que a citação fosse inválida,
o que não se vislumbra na hipótese em apreço, a executada, em 24 de janeiro
de 2011, quando apresentou impugnação à execução, já havia tido ciência da
ação de execução, de modo que há de ser reconhecida a intempestividade dos
embargos, somente apresentados em 14 de novembro de 2012.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal,
veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.  COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO  DO  EMBARGANTE  CONFIGURADO.
EXTEMPORANEIDADE  RECONHECIDA.
PRECEDENTES  DO  STJ.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  0
comparecimento  espontâneo  do  devedor  nos  autos  da
execução para apresentar defesa  impugnação configura o
comparecimento  espontâneo  art.  214,  §  1°,  do  CPC,
suprindo a ausência de citação. -    A partir do momento do  
comparecimento  do  executado,  começa  a  contagem  do
prazo de 15 quinze  dias  para a oposição dos embargos.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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20020080431030001, - Não possui -,  Relator DES. JOAO
ALVES DA SILVA , j. em 03-08-2011).

Assim, resta patente que os embargos foram
opostos a destempo.

Cabe frisar,  ainda,  que a Juíza  de  piso,  de
forma escorreita, asseverou que, estando precluso o prazo para embargos, nos
termos  do  artigo  182  do  CPC,  é  defeso  ao  magistrado  prorrogar  o  prazo
peremptório.

Ante todo o exposto, e à luz dos fundamentos
acima apontados, a apelação cível deve ser desprovida, ante a intempestividade
dos embargos.

Recurso adesivo

O recorrente, embargado, pugna pela reforma
parcial da sentença, apenas para majorar os honorários do advogado que foram
arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Pois bem, no que tange ao pedido de majora-
ção  dos  honorários  advocatícios,  entendo  que  estes,  fixados  no  valor  de
R$500,00 (quinhentos reais) na sentença recorrida, não observam os princípios
da  equidade,  razoabilidade  e  proporcionalidade,  devendo  ser  majorado  para
R$1.500 (um mil e quinhentos reais), obedecendo os parâmetros legais insculpi-
dos no art. 20 , § 3º, do CPC.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  à
apelação  cível  e  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso  adesivo,  reformando
parcialmente a sentença objurgada, no tocante ao honorários advocatícios, os
quais,  com fulcro  no  art.  20  ,  §  3º,  do  CPC,  fixo  em  R$  1.500  (um mil  e
quinhentos reais).

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo.  Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  João Batista Barbosa ,  Juiz  Convocado,  em substituição a  Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.
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Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Valberto
Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
09 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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