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APELAÇÃO  CÍVEL  –  PRELIMINAR  –  NULIDADE  DA
SENTENÇA  –  ALEGAÇÃO  –  JULGAMENTO  DE
IMPUGNAÇÃO  NÃO  PROCEDIDO  –  FRAGILIDADE  –
INCIDENTE DECIDIDO E COM TRÂNSITO EM JULGADO
CERTIFICADO – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMBARGOS A
EXECUÇÃO OPOSTOS EM EXECUÇÃO POR QUANTIA
CERTA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  –  JUSTIFICATIVA  –
PRESTAÇÃO  INEFICIENTE  –  ACOLHIMENTO
SUBLEVAÇÃO  –  ALEGADA  EFETIVA PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS CONTRATADOS  –  PERTINÊNCIA –  PROVA
SUFICIENTE  A  COMPROVAR  A  DILIGÊNCIA  DO
PROFISSIONAL  –  DEVER  DE  CUMPRIMENTO  DO
CONTRATO REVELADO – APONTADA LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ  –  FRAGILIDADE  –  AUSÊNCIA  DE  ATOS
CAPAZES DE CONFIGURÁ-LA – PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO.

Inexiste nulidade a ser declarada da sentença, porquanto o
incidente de impugnação a assistência judiciária foi julgado,
inclusive com trânsito em julgado declarado.

Considerando que não há demonstração de ineficiência na
prestação de serviço contratado, devida é a condenação ao
pagamento restante, conforme disposto no contrato.

Não ficou comprovado que a parte autora agiu com dolo ou
conduta processual temerária, razão porque não subsiste a
condenação por litigãncia de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Márcio José Alves de
Sousa buscando reformar a sentença (fls. 71/73) proferida pelo Juízo de Direito
da  2ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Guarabira,  nos  autos  dos  Embargos  à
Execução opostos por Adisa Carolina Alves Araújo Nobre Lima, advindos da
Ação  de Execução  por  quantia  certa  proposta  pelo  apelante  contra  Adisa
Carolina Alves, que  acolheu os  Embargos e  julgou  procedente  por “entender
ser inexigível o título que deu origem a execução, face o pagamento parcial dos
serviços  advocatícios,  os  quais  foram  prestados  parcialmente  conforme
cláusula contratual predefinida”.

Em razões recursais aduz o apelante: 1) seja deferido o benefício
da Justiça Gratuita; 2) nulidade da sentença, por prolatada antes de se definir o
incidente  de Impugnação  à  Assistência  Judiciária.  No  mérito,  houve  efetiva
prestação  do  serviço  conforme  pactuado,  sendo  devido  o  pagamento  do
restante  inadimplido.  Ainda seja  reconhecida a  litigância  de  má-fé  da  parte
adversa, por infringência ao art. 17 do CPC, fls. 75/87.

Intimada para contrarrazões,  a parte adversa quedou inerte, fls.
90/91.

Parecer do Ministério Público opinando pela rejeição da preliminar
de nulidade da sentença. No mérito,  pugnou pelo prosseguimento do recurso
sem manifestação de mérito,  porquanto ausente interesse público que torne
necessária a intervenção Ministerial, fls. 98/100.

VOTO

1.  Do  pedido  de  assistência  Judiciária  formulado  em
preliminar de apelação. 

Tendo  em  vista  que  o  preparo  consiste  em  pressuposto  de
admissibilidade, cuja aferição é admitida na Corte Revisora, passo a analisar o
pedido de gratuidade processual, ressaltando que o magistrado não condenou
o recorrente, por reconhecer o benefício da Gratuidade Judiciária.

Na verdade, não há razão para  conceder  o benefício, tendo em
vista que o apelante já litiga sob o amparo da Gratuidade Processual. 

Desse modo, resta prejudicado o pedido, eis que desde o primeiro
grau já lhe foi deferido o pedido.

Preliminar de Nulidade da sentença.

Alega nulidade da sentença, por não ter o magistrado suspendido
a  presente  ação  até  que  se  julgasse  o  incidente  em  apenso,  relativo  a
Impugnação da Gratuidade Judiciária.
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Sem guarida a assertiva, pois o incidente foi prontamente julgado,
inclusive com trânsito em julgado.

Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito.

Reside a controvérsia recursal a respeito da execução do contrato
de honorários firmados entre partes contratantes.

O autor  alega que a  despeito  de  ter  realizado a  prestação de
serviços advocatícios, a ré não lhe pagou integralmente conforme pactuado,
apenas o fazendo no valor de R$ 200,00.

A  ré  esclarece  que  a  prestação  de  serviço  não  alcançou  as
expectativas  pois  “não  esperava  é  que  o  seu  ex  patrono  não  daria  a
importância  devida  aos  seus  interesses  e  preferiria,  por  comodidade,
abandonar a causa, deixando o sucesso ou insucesso da demanda ao acaso,
às custa do tempo e à cargo da justiça, sem impulsionar o processo para que o
direito pleiteado fosse logo atendido, ou seja, preterindo o direito da exequente.
Ora se existia um pedido liminar, porquê este fora julgado apenas mais de 2
aos  após  a  impetração  do  Mandamus”.  Afirma,  ainda,  que  o  valor  pago
inicialmente foi de R$350,00.

Sentenciando,  o  magistrado acolheu os  Embargos à Execução
por entender que “face o pagamento parcial dos serviços advocatícios, os quais
foram prestados parcialmente conforme cláusula contratual predefinida”, o título
executivo era inexigível. 

No caso em apreço, em que pese as alegações da apelada, tenho
que assiste razão ao apelante.

Não restou evidenciado que houve má prestação de serviço pelo
advogado. 

 
Pelo que desponta dos autos, a despeito de constatar o intervalo

de quatro meses entre a assinatura da prestação de serviço e o ingresso da
ação, tal situação não tem o condão de desobrigar no pagamento do contrato.

Na  verdade,  na  ação  em  que  foi  prestado  o  trabalho  do
advogado/ora  apelante,  visa  a  nomeação  da  apelada,  eis  que,  apesar  de
aprovada em concurso público, a edilidade não a nomeou.

Para tanto, a ação foi proposta em 12/11/2009, mas o pedido de
liminar  nela  constantes  somente  foi  apreciado  em  16/12/2011,  quando
decorridos dois anos do pedido fomentado.
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Ocorre  que,  nesse  ínterim,  a  municipalidade  e  antes  do
deferimento liminar, nomeou a candidata/apelada, se sorte que, ao ser intimado
o município para dar cumprimento a decisão, o pleito já havia sido satisfeito,
embora já  tivesse ciência da existência da ação,  eis  que a contestação foi
apresentada antes de outubro de 2010 (fls. 35).

O apelante ainda teve participação na ação, conforme se vê na
petição de fls. 53, protocolada em setembro de 2011, em que reitera o pedido
liminar e notificação do Município. 

Não há demonstração de outra  participação,  como também se
houve  julgamento  da  ação  mandamental.  Todavia,  independentemente  do
resultado do MS, pelo que ressoa dos autos, dificilmente haverá participação
do causídico apelante.

Por  sua  vez,  a  apelada  demonstra  a  sua  insatisfação  pela
prestação de serviço, mas não conseguiu demonstra desídia do apelante, até
porque não se pode recai ao advogado a demora na apreciação de liminar, ou
mesmo se ela somente foi apreciada quase dois anos após o ingresso da ação.

Ademais,  também  não  pode  recair  ao  advogado,  o  fato  de  a
municipalidade ter nomeado a autora antes do deferimento da liminar,  pois,
conforme frisei, ao tempo da edição da Portaria de nomeação o Município de
Mulungu já tinha ciência da existência da ação. Diante disse, não há espaço e
nem se pode afirmar a existência de total voluntariedade do ato ou não.

Em relação aos valores já  adiantados,  nos precisos termos da
sentença,  declarou  que  restou  incontroverso  o  pagamento  de  R$  200,00,
apesar de autora ter afirmado que havia pago R$350,00.

Diante dessa circunstância e considerando que não há recibo a
comprovar do pagamento, à luz do 320 do CC1, entendo que de fato, o valor
pago foi de apenas R$200,00, conforme afirmado pelo apelante.

Afinal, a  “prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque
consubstancia fato extintivo do direito do autor (art.  333, inciso II,  do CPC),
seja em razão de comezinha regra de direito das obrigações, segundo a qual
cabe ao devedor provar o pagamento, podendo até mesmo haver recusa ao
adimplemento da obrigação à falta de quitação oferecida pelo credor (arts. 319
e  320  do  Código  Civil  de  2002)”.  (REsp  1084745/MG,  Rel.  Ministro  LUIS
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  06/11/2012,  DJe
30/11/2012)

Assim,  diante  do  cenário  posto,  tenho  que  não  houve
comprovação de má prestação de serviço do autor, de modo a eximir a apelada
do dever de pagar os honorários advocatícios nos termos do contrato.

1 Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da
dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura
do credor, ou do seu representante. 
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Aliás,  a cláusula 2ª do contrato diz  que “a contratada prestará
serviços  ao  CONTRATANTE  na  forma  de  acompanhamento  processual  e
petições”, o que foi realizado.

Também da cláusula 3ª se extrai:

“Para  execução  do  serviço  ora  contratado,  a  CONTRATANTE
pagará ao CONTRATO a importância de R$ 700,00 (setecentos reais) sobre o
valor da condenação e ainda, os honorários da sucumbência.”

As  cláusulas  8ª  e  9ª  dispõem  as  formas  de  pagamento  na
hipótese de rescisão, da forma de pagamento e em razão da proporção do
trabalho realizado.

Diante desse cenário, o trabalho foi  efetivamente prestado pelo
apelante nas oportunidades em que foi intimado, pois, repito, não há notícias
de que o feito tenha sido sentenciado, ou de que, intimado, deixou transcorreu
o prazo in albis.

Desta forma,  razão assiste  ao apelante,  vez  que  o  título  é
líquido,  certo  e  exigível,  devendo  a  execução  ter  seu  regular
processamento, com vista a executar-se o valor de R$500,00, valor este
correspondente ao montante disposto no contrato inadimplido, com juros
de mora de 1% desde a citação e correção monetária com base no INPC.

Por  fim,  em  relação  a  alegada  litigância  de  má-fé,  não  há
comprovação de que apelada tenha praticado atos capazes de configurá-la. O
posicionamento declinada nas peças da apelada apensar demonstrar a sua
defesa, como meio de se eximir do pagamento dos honorários. 

A vista do exposto, dou provimento à apelação para reformar a
sentença, por ser o título exigível, nos termos acima mencionado.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04
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