
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO  TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027220-39.2013.815.2001.
Origem : 16ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Apelante : Unicred João Pessoa – Cooperativa de Crédito de Livre  

Admissão de Associados de João Pessoa  LTDA.
Advogado : Caius Marcellus Lacerda – OAB/PB Nº 5.207.
Apelado : SMAB Comércio de Calçados LTDA (Arezzo).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO
EM  VALOR  FIXO.  INADEQUAÇÃO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
ARBITRAMENTO  SOBRE  O  VALOR  DA
CONDENAÇÃO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO.

- Relativamente ao valor da verba honorária, a teor da
sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de
1973,  vigente  à  época  da  sentença,  tendo  o
provimento  jurisdicional  natureza  condenatória,  a
regra  a  orientar  o  magistrado  na  fixação  dos
honorários  é  aquela  prevista  no  §3º  do  art.  20  do
CPC/73.

-  Quando  existente  condenação  em  valor  certo,  a
apreciação do juiz terá como parâmetros o percentual
mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação.

-  Para  a  fixação  da  verba  honorária,  deve  o
magistrado considerar o grau de zelo do profissional,
o  lugar  da  prestação  do  serviço,  a  natureza  e
importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

-  In  casu,  levando  em  consideração  a  ponderação
harmoniosa dos preceitos dispostos no art. 20, §3º do
Código  de  Processo  Civil  de  1973, em  especial  a
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ausência  de  complexidade  da  causa,  bem  como  o
considerável valor da condenação e o fato de que a
demanda teve curso prolongado (cerca de três anos),
entendo razoável a fixação da verba no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o
qual mostra-se condizente ao trabalho dos patronos da
apelante.

Vistos,  relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.  

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Unicred  João
Pessoa – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de
João Pessoa  LTDA, desafiando sentença (fls. 92/93) proferida pelo Juiz de
Direito  da  16ª  Vara  Cível  da  Comarca  da Capital  que,  nos  autos  da  Ação
Monitória  proposta  em  face  da  SMAB  Comércio  de  Calçados  LTDA
(Arezzo), julgou procedente a ação, consignando os seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  A
PRESENTE  AÇÃO  MONITÓRIA  para,  em
consequência,  converter  o  mandado  inicial  em
mandado executivo e  constituir,  de pleno direito,  o
título executivo judicial, no valor de R$ 204.255,42
(duzentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco
reais  e  quarenta  e  dois  centavos),  a  ser
monetariamente  corrigido  e  passível  de  juros  de
mora,  a  partir  da  citação,  conforme  os  índices
oficiais.

Condeno,  ainda,  a  parte  promovida ao pagamento
das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,
estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no
§4º, do art. 20, do CPC e a complexidade da causa”
(fls. 93).
 

Irresignada,  a  parte  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
96/101), restringindo seu inconformismo apenas a respeito do valor arbitrado a
título de honorários advocatícios, pugnando pela respectiva majoração. Aduz
que a referida verba deve ser estabelecida nos termos do artigo 20, § 3º, do
CPC/73, não sendo aplicável ao caso o disposto no §4º do mesmo dispositivo.

A Douta  Procuradoria de Justiça, opinou pelo prosseguimento
do feito sem manifestação sobre o mérito. (fls. 107).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
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publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, com base nos
requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  analisada  a  apelação.  Assim
sendo,  uma vez  preenchidos  os  pressupostos  para  a  admissão,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

Alega a parte apelante que, existindo condenação, a estipulação
da verba honorária sucumbencial deve se dar em percentual, nos termos do
artigo 20, § 3º, do CPC/73, vigente à época da sentença.

A meu ver, assiste razão à insurgente.

Isso  porque,  a  teor  da  sistemática  adotada  pelo  Código  de
processo civil de 1973, vigente à época da sentença, a fixação dos honorários
advocatícios  deveria,  inicialmente,  ter  como  norte  a  natureza  da  tutela
concedida.  Assim  sendo,  nas  decisões  de  natureza  condenatória,  a  verba
honorária deveria ser fixada com base no valor da condenação, na forma do
art. 20, § 3º, do CPC/73; nas de natureza constitutiva, declaratória, cautelar,
executiva ou no caso de sentença de improcedência,  os honorários deveriam
ser fixados equitativamente, como dispunha o art. 20, § 4º, do CPC.

Transcrevo, por oportuno, a redação dos aludidos dispositivos
legais:

“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 local de prestação do serviço; e 
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
§  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 em epígrafe, como acertadamente pontuado pela ora
recorrente, não há dúvidas que a natureza da tutela concedida na sentença é
condenatória, tendo em vista ter  confirmado a formação do título executivo
judicial,  tornando-o  líquido,  exigível  e  certo,  transformando o processo  de
conhecimento em execução.

Nesta trilha, Nelson Nery Junior assevera que:
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“(...)  a  ação  monitória  é  ação  de  conhecimento,
condenatória,  com  procedimento  especial  de
cognição  sumária  e  de  execução  sem  título.  Sua
finalidade é alcançar a formação de título executivo
judicial  de  modo  mais  rápido  do  que  na  ação
condenatória  convencional.  O  autor  pede  a
expedição  de  mandado  monitório,  no  qual  o  juiz
exorta o réu a cumprir a obrigação, determinando o
pagamento  ou  a  entrega  de  coisa  fungível  ou  de
determinado  bem  móvel.  Trata-se,  portanto,  de
mandado monitório, cuja eficácia fica condicionada
à  não  apresentação  de  embargos.  Não  havendo
oposição  de  embargos,  o  mandado  monitório  se
convola  em  mandado  executivo."  (In  Código  de
Processo Civil Anotado, RT, 13ª ed., 2013)  

Portanto,  na  ação  monitória,  a  sentença  favorável  ao  autor,
como ocorreu na presente hipótese, possui cunho condenatório, haja vista que
determina o pagamento da quantia em dinheiro pleiteada. Por tal  razão,  os
honorários devem ser fixados com base no §3º do art. 20 do CPC, ou seja, em
percentual incidente sobre o valor da condenação; e não no §4º (apreciação
equitativa), como fez o magistrado sentenciante.

Neste sentido:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
MONITÓRIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -
MAJORAÇÃO -  POSSIBILIDADE -  FIXAÇÃO DA
VERBA - ART. 20, § 3º, DO CPC. Na fixação dos
honorários  advocatícios  deve  ser  observadas  a
natureza  da  tutela  concedida,  se  condenatória,  a
verba  honorária  é  fixada  com  base  no  valor  da
condenação, na forma do art. 20, § 3º, do CPC; se de
natureza  constitutiva  ou  declaratória  (positiva  ou
negativa),  os  honorários  são  fixados
equitativamente, como determina o art. 20, § 4º, do
CPC. No caso específico destes autos, em que pese
que  a  ação  não  tivesse  demandado  grandes
indagações ou estudos aprofundados, a fixação dos
honorários sucumbenciais no importe equivalente a
15%  sobre  a  condenação,  mostra-se,  de  fato,
apoucado, haja vista o longo trânsito da demanda, o
que  justifica  o  provimento  parcial  do  recurso  e  a
majoração do percentual da verba honorária.” 
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0699.07.076362-7/004,
Relator(a):  Des.(a)  Luciano  Pinto  ,  17ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  23/07/2015,  publicação  da
súmula em 03/08/2015) 
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“AÇÃO  MONITÓRIA  -  PROCEDÊNCIA  DOS
PEDIDOS  -  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS  -  FIXAÇÃO SOBRE O VALOR
DA CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
20, § 3º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA.
-A  fixação  dos  honorários  advocatícios  deve  ser
conforme  apreciação  eqüitativa  dos  preceitos
estabelecidos  para  a  valoração  da  atuação  dos
patronos (alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC).
-Em  sentença  condenatória  o  juiz  condenará  o
vencido  a  pagar  honorários  ao  vencedor  entre  o
mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do § 3º do art. 20 do CPC”
(TJMG,  AC  10382110068410001  MG,  Relator(a):
Wanderley Paiva, Julgamento: 23/05/2013, Órgão
Julgador:  11ª  CÂMARA  CÍVEL,  Publicação:
27/05/2013)

Ultrapassada tal discussão,  ressalto que para a fixação da verba
honorária, deve o magistrado considerar o grau de zelo do profissional, o lugar
da  prestação  do  serviço,  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Além disso,
quando existente condenação em valor certo, como visto, a apreciação do juiz
terá como parâmetros o percentual mínimo de dez por cento e máximo de
vinte por cento  sobre o valor da condenação.

Nelson Nery Júnior orienta sobre os elementos considerados à
fixação dos honorários advocatícios:

“Critérios  para  Fixação  dos  Honorários.  São
objetivos e devem ser advogado, a competência com
que conduziu os interesses de seu cliente, o fato de
defender  seu  constituinte  em  comarca  onde  não
resida, os níveis de honorários na comarca onde se
processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido  pelo  causídico  desde  o  início  até  o
término da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em consideração pelo juiz
quando  da  fixação  dos  honorários  de  advogado”
(Código de  Processo Civil  Comentado, 2ª  ed.,  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 379).

 Como visto, o arbitramento dos honorários exige a ponderação
harmoniosa  dos  preceitos dispostos  no art.  20,  §3º  do Código de Processo
Civil. Acrescente-se que devem ser fixados com moderação e justiça, porém
sem  caracterizar  retribuição  ínfima  ou  demasiada,  de  certa  forma
desestimulante  e  incompatível  com  a  dignidade  da  profissão.  Na  verdade,
devem ser arbitrados com vistas ao caso concreto, de molde a que representem
adequada remuneração ao trabalho profissional.
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Assim,  levando  em consideração  tais  fatores,  em  especial  a
ausência  de  complexidade  da  causa,  bem  como  o  considerável  valor  da
condenação e o fato de que a demanda teve curso prolongado (cerca de três
anos),  entendo razoável a fixação da verba no percentual de 10% (dez por
cento)  sobre  o  valor  da  condenação,  o  qual,  a  meu  sentir,  mostra-se
condizente ao trabalho dos patronos da apelante.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  DOU  PROVIMENTO  ao  recurso  apelatório  para  fixar  os
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento)
sobre  o  valor  da  condenação, mantendo  os  demais  termos  da  sentença
vergastada.

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias,  Procuradora  de  Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
29 de novembro de 2016.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
   Juiz Convocado Relator
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