
Apelação Cível nº 0016136-12.2011.815.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0016136-12.2011.815.2001
ORIGEM    : 14ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR    : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE   : Banco GMAC S/A
ADVOGADOS: Milton Gomes Soares e outro
APELADO     : Pedro Paulo do Rego Luna Filho
ADVOGADA  : Camila Tharciana de Macedo.

PROCESSUAL  CIVIL  –  Apelação  cível  –
Ação de revisão contratual c/c repetição de
indébito,  incidente  c/c  danos  morais  –
Relação  de  trabalho  –  Sucumbência
recíproca – Verba honorária fixada em 10%
do  valor  da  causa  –  Arbitramento  nos
termos do artigo 20, §4º, do CPC – Apelo
provido.

—  Verificada a ocorrência de sucumbência
recíproca, a condenação no pagamento dos
ônus sucumbenciais  se fará na proporção
do decaimento de cada parte.

—Tratando-se  de  sentença  de  natureza
declaratória, em que o valor a restituir seja
de  pequena  monta,  o  arbitramento  dos
honorários  advocatícios  deve  se  dar
conforme o § 4º do art. 20, do CPC.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
BANCO GMAC S/A, irresignado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da  “ação de
revisão contratual  c/c  repetição de indébito  c/c  danos morais”,  movida por
PEDRO PAULO  DO REGO LUNA FILHO,  julgou  procedente  em parte  o
pedido e condenou as partes à sucumbência recíproca, fixando os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, na proporção de 50%
(cinquenta por cento) para o réu e 50% (cinquenta por cento) para o autor. 

Nas suas razões, alega o apelante que foi
condenado a restituir de forma simples a quantia cobrada a título de tarifa de
cadastro, a qual totaliza o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que,
quanto à verba honorária, a sentença fixou o importe correspondente a 10%
(dez  por  cento)  do  valor  da  causa,  que  foi  atribuído  em  R$  51.512,71
(cinquenta  e  um mil,  quinhentos  e  doze  reais  e  setenta  e  um centavos),
resultando, desse modo, na condenação no montante superior a R$ 5.000,00
(cinco  mil  reais)  a  título  de  honorários  advocatícios  de  sucumbência,
merecendo, segundo afirma, correção tal ponto da sentença.

Com  essas  considerações,  requer  a
redução do “quantum” fixado a título de honorários de sucumbência para que
sejam  arbitrados  em  observância  aos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade. 

Contrarrazões às fls. 144/146.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça, alegando inexistir interesse do  “parquet”, deixou de
opinar sobre a demanda   (fls. 157/160).

É, no essencial, o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do apelo.

O recurso objetiva a reforma da sentença
somente no que tange à condenação à sucumbência recíproca, vez que o juiz
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de piso fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
causa,  na  proporção  de  50%  (cinquenta  por  cento)  para  o  réu  e  50%
(cinquenta por cento) para o autor.

Ocorre que a sentença proferida nos autos
é  ilíquida  e,  nesses  casos,  para  a  fixação  da  verba  honorária  deve  ser
aplicado o § 4º do art. 20, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 20 – (omissis)
§  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  será  fixados
consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Nesse cenário,  é  da disposição  da  citada
regra o seguinte:

§ 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;
1. a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

A  propósito,  convém  colacionar
jurisprudência  dos  tribunais  pátrios  sobre  a  fixação  dos  honorários
sucumbenciais  nos  casos  em  que  a  sentença  tem  natureza  declaratória.
Confira-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REVISIONAL  -
SENTENÇA DECLARATÓRIA -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  -  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  -
FIXAÇÃO - EQUIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 20 , §
4º  ,  DO  CPC  .  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
REVISIONAL  -  SENTENÇA DECLARATÓRIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  -  AUSÊNCIA  DE
CONDENAÇÃO  -  FIXAÇÃO  -  EQUIDADE  -
INCIDÊNCIA  DO  ART.  20  ,  §  4º  ,  DO  CPC  .
APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REVISIONAL  -
SENTENÇA DECLARATÓRIA -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  -  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  -
FIXAÇÃO - EQUIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 20 , §
4º  ,  DO  CPC  .  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
REVISIONAL  -  SENTENÇA DECLARATÓRIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  -  AUSÊNCIA  DE
CONDENAÇÃO  -  FIXAÇÃO  -  EQUIDADE  --
INCIDÊNCIA DO ART. 20 , § 4º , DO CPC . -  Para o
arbitramento  dos  honorários  advocatícios  de
sucumbência  nos  casos  em que  não  há  condenação,
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deve ser observado o disposto no art. 20 , § 4º , do CPC ,
cabendo ao juiz, pelo critério da equidade, estabelecer a
verba  segundo  seu  livre  e  prudente  arbítrio,
considerando  a  atividade  exercida  pelo  advogado,
segundo o grau de complexidade da causa, o conteúdo
do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor
atuação  no  processo.  (TJ/MG,  AC  nº
10024120575915001,  Relª.  Mariângela  Meyer,  DJe
12/07/2013). Destaquei.
 
Outra:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
REVISÃO CONTRATUAL -  INSTRUMENTO
PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO, PACTO
ADJETO  DE  HIPOTECA  E  OUTRAS  AVENÇAS
(CRÉDITO  IMOBILIÁRIO)  -  PRESCRIÇÃO
QÜINQÜENÁRIA  -  PRELIMINAR  RECHAÇADA  -
CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  -
INCIDÊNCIA - CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DAS
PRESTAÇÕES  -  PLANO  DE  EQUIVALÊNCIA
SALARIAL (PES) - CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR
- ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS  EM
CADERNETA  DE  POUPANÇA  -  UTILIZAÇÃO  DO
"PES" PARA REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES E
DO SALDO DEVEDOR - AMORTIZAÇÃO DO SALDO
DEVEDOR  PRECEDIDA  DA  ATUALIZAÇÃO  -
TABELA  PRICE  -  MÉTODO  QUE  IMPORTA  EM
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  -  CLÁUSULA  NULA  -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  -  SENTENÇA DE
CUNHO  DECLARATÓRIO -  QUANTUM  FIXADO
COM FULCRO NO ARTIGO 20 , § 4o E § 3o , ALÍNEAS
A,  B  E  C,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -
EXAME  JUDICIAL  DOS  ENCARGOS  NOS
CONTRATOS  -  CONTROLE  EX  OFFICIO  -  MULTA
MORATÓRIA  -  LIMITAÇÃO  EM  2%  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO  (...)   Nas  ações  de
natureza  declaratória,  os  honorários  advocatícios
devidos  devem  ser  fixados  conforme  apreciação
equitativa do Magistrado,  levando em consideração o
grau  de  zelo  profissional,  o  lugar  de  prestação  do
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado  pelo  advogado  e  o  tempo  exigido  para  seu
serviço   (TJ/SC,  AC  nº  20339020040203390,  Rel.
Fernando Carioni,  j. 01/09/2005).Destaquei.

Mais:

ASSOCIAÇÃO.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  C.C.
DECLARATÓRIA  OU  REVISÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL. (...) III  Verba honorária. Arbitramento
em R$-2.000,00. Fixação consoante o valor atribuído à
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causa. Descabimento. Improcedência que recomenda o
arbitramento dos honorários por equidade, nos termos
do  art.  20,  par.4º,  do  CPC.  (TJ/SP,  APL
2221377120098260100,  Rel.  Dinegá  Morandini,  DJe
12/05/2012). Destaquei.

Desse modo, o critério básico de fixação de
honorários é a existência ou não de condenação pecuniária, em existindo, é
com base nela que incide o percentual estipulado entre 10% (dez por cento) e
20% (vinte  por  cento)  pelo  §  3º  do  artigo  20.  Não  havendo  condenação,
devem  os  honorários  ser  arbitrados  com  base  em  critério  equitativo  do
magistrado, segundo um juízo de razoabilidade capaz de proporcionar justa e
adequada remuneração ao advogado patrocinador da parte vencedora.

Na  espécie,  tem-se  que  a  pretensão
principal  contida  na  inicial  possui  natureza  jurídica  eminentemente
declaratória,  vale  dizer,  pretende-se a modificação do conteúdo de um ou
alguns  dos  encargos  contratuais  constantes  do  pacto  mantido  com  a
instituição de crédito desde o seu nascedouro, sendo certo que a restituição
do indébito não é o objetivo primário aduzido, encerrando mera consequência
lógica da possível revisão operada.

Dito  de  outro  modo,  a  condenação
pecuniária (repetição do indébito), neste caso, não pode ser utilizada como
critério de fixação dos honorários, eis que o provimento jurisdicional obtido ao
final  da  demanda  tem  natureza  declaratória  típica,  enquanto  que  a
condenação em questão decorre unicamente como intercorrência da revisão
pretendida, não sendo, portanto, a providência principal e primária perseguida
pela parte interessada.

Assim,  no  caso  dos  autos,  os  honorários
devem ser fixados pelo critério equitativo e, considerando as balizas acima
indicadas,  arbitro  a  verba  no  importe  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais),
considerada a pequena complexidade da questão controvertida,  o local  da
prestação do serviço (capital) e o razoável desenvolvimento do litígio.

Por  tais  razões,  DOU  PROVIMENTO  ao
recurso para reformar a sentença, fixando os honorários de sucumbência no
valor de R$ 1.000,00 (um mil 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,  com juridição
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plena,  para substituir  a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira).

− Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.
−

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

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator

6


	Abraham Lincoln da Cunha Ramos
	Desembargador Relator

