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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO  PARCIAL  DO  PEDIDO.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  PERTINÊNCIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.   VALOR
IRRISÓRIO.  MAJORAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL.  

-  Havendo reconhecimento  parcial  do pedido é de
ser declarada a sucumbência recíproca, devendo ser
fixados  honorários  advocatícios  de  forma
proporcional, no caso, em 50% para cada parte.

-  Os  honorários  advocatícios  são  arbitrados
mediante apreciação equitativa do magistrado (art.
20,  §  4º,  CPC),  observando  o  grau  de  zelo  do
profissional,  o  lugar  de  prestação  do  serviço,  a
natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço (art. 20, § 3º, alíneas a, b e c, CPC) (AC
10451050044358001  MG  Julgamento:  15/10/2013
Órgão  Julgador:  Câmaras  Cíveis  /  7ª  CÂMARA
CÍVEL Publicação: 18/10/2013).

                         Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER  PARCIALMENTE  O RECURSO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 124.

RELATÓRIORELATÓRIO              

Trata-se de Apelação Cível contra sentença de fls. 85/89, que

acolheu os Embargos de Declaração, nos termos do art. 535 e seguintes do
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Código de Processo Civil,  suprindo a  omissão denunciada pelo requerente,

fazendo  constar:  Considerando  que  cada  litigante  foi  em  parte  vencido  e

vencedor, condenando-os ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10%

sobre o valor da causa, devendo ser suportados na proporção de 50% para o

embargante e 50% para o embargado.

Inconformada, a Embargante interpôs recurso de Apelação (fls.

91/99), pugnando pela reforma do julgado,  para  afastar  a  sucumbência

recíproca  e  majorar  o  valor  referente  aos  honorários  advocatícios

sucumbenciais, fixando estes na proporção de 20% sobre o valor da causa.

Cota da Procuradoria de Justiça, fls. 105/108, sem

manifestação sobre o mérito.

É o relatório. 

VOTO

 

Após  um  exame  cuidadoso  dos  autos,  não  vejo  razão  para

discordar da fundamentação exposta pela juíza sentenciante, porquanto dúvida

não há de que houve reconhecimento parcial do pedido pelo Embargado que

concordou com o excesso de execução,  pugnando pelo prosseguimento da

ação executiva no valor apontado nestes Embargos. 

Nesse contexto, o que se deduz é que parte do pedido inicial foi

reconhecido, havendo sucumbência recíproca, devendo ser fixados honorários

advocatícios de forma proporcional, no caso, em 50% para cada parte. 

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.  RECONHECIMENTO PARCIAL DO
PEDIDO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PERTINÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  SENTENÇA  REFORMADA.  I  -  O
reconhecimento  do  pedido  pela  parte  ré,  após  a
propositura da ação,  importa em condenação aos ônus
sucumbenciais.  II  -  Os  honorários  advocatícios  são
arbitrados mediante apreciação equitativa do magistrado
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(art.  20,  §  4º,  CPC),  observando  o  grau  de  zelo  do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço  (art.  20,  §  3º,
alíneas  a,  b  e  c,  CPC)  (AC  10451050044358001  MG
Julgamento: 15/10/2013 Órgão Julgador: Câmaras Cíveis
/ 7ª CÂMARA CÍVEL Publicação: 18/10/2013).

Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais,

alega o Recorrente que o valor fixado pela magistrada (10% sobre o valor da

causa) é irrisório e não levou em consideração a dignidade da profissão.

Como se sabe, a teor do artigo 20, § 4º, do CPC, nas causas em

que não houver condenação, tais verbas serão fixadas consoante apreciação

equitativa do Juiz,  atendidas as normas da alíneas a, b e c do § 3º desse

mesmo artigo.

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

§ 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; 

c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

Nesse  sentido,  em que  pese  a  baixa  complexidade  da  causa,

entendo que o montante de 10% sobre o valor da causa, fixado na sentença,

não  remunera  de  forma  digna  o  trabalho  exercido  pelo  Advogado  do

Recorrente,  considerando o longo período em que acompanhou a causa,  a

verba  honorária  foi  fixada  pela  instância  a  quo em  quantia  ínfima  e

desproporcional com o proveito econômico obtido na demanda, comportando,

assim,  majoração  para  quantia que  remunere  dignamente  o  trabalho

profissional desenvolvido.

Assim, entendo que a verba honorária deve ser majorada para

15% sobre o valor da causa, como forma de prestigiar o exercício de uma das
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funções essenciais à justiça.

Pelo  exposto,  PROVEJO PARCIALMENTE O  RECURSO,

apenas para majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da

causa.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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