
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO  NA APELAÇÃO CÍVEL Nº  0004816-81.2012.815.0011 - 9ª Vara
Cível de Campina Grande
RELATOR       : João batista Brabosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
AGRAVANTE:   Ricardo Antônio Rodrigues Nascimento.
ADVOGADO  :  Orlando Virginio Penha (OAB/PB 5.984).
AGRAVADO  :    Banco Itaú Unibanco S/A.
ADVOGADO   :  Maurício Coimbra Guilherme Ferreira (OAB/RJ nº 151.056).

AGRAVO  INTERNO  NA  APELAÇÃO  —  DECISÃO
TERMINATIVA  —  PRETENSÃO  DE  FIXAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS — SENTENÇA PUBLICADA NA
VIGÊNCIA DO CPC DE 2015 — PROVIMENTO. 

—  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
(…)
§  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS estes  autos  antes
identificados, 

A C O R D A M os integrantes da Terceira Câmara Cível do Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  dar provimento ao agravo
interno.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO INTERNO interposto  por  Ricardo  Antônio
Rodrigues  Nascimento (fl.  266)  contra  a  decisão  monocrática  de  fls.  262/264  que  não
conheceu do recurso apelatório  interposto  pelo  Banco Itaú Unibanco S/A.,  por  ofender  o
princípio da dialeticidade e manteve a sentença em todos os seus termos.

Em suas razões, o recorrente afirma que a decisão recorrida deixou de
fixar os honorários sucumbenciais de natureza recursal, pugnando pelo seu provimento.

Contrarrazões às fls. 271/272.



                   É o breve relatório. 

VOTO

Cinge-se  o  presente  agravo  interno  em  pleitear  a  fixação  dos
honorários advocatícios sucumbenciais de natureza recursal, haja vista o trabalho adicional do
profissional em segundo grau não ter sido majorado quando da análise do recurso apelatório.

Cumpre salientar, inicialmente, que o Enunciado Administrativo nº 07
do STJ afirma, peremptoriamente,  que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.” 

Compulsando-se os autos, percebe-se que o apelo foi protocolado em
02/05/2016, portanto, na vigência do novo Código de Processo Civil (2015), situação que
impõe a aplicação dos honorários recursais. 

Nos casos em que há condenação, a verba honorária deve incidir sobre
o valor da condenação, que no caso em tela representa apenas o valor da indenização por
danos morais.

Extrai-se do §2º do art. 851 do CPC, que os honorários recebidos pelo
vencedor sempre incidirão sobre o valor da condenação, e apenas sobre ela. Caso não haja
condenação, o artigo prevê alternativas para a fixação da verba honorária,  isto é,  sobre o
proveito econômico ou, não havendo como mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A
lei confere as possibilidades para o julgador fixar o montante da sucumbência.

Assim, havendo condenação, esta é a única base de cálculo sobre a
qual incidirão os honorários.

Na hipótese em tela, repise-se, o percentual deve incidir em face do
valor da condenação por danos morais,  no caso sobre R$ 6.000,00 (seis  mil  reais), como
restou arbitrado na sentença.

Para  fixação  dos  honorários  recursais,  deve-se  observar  o  §11  do
art.85 do CPC, senão vejamos:

§  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários  fixados
anteriormente  levando  em conta  o  trabalho  adicional  realizado  em grau

recursal,  observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos

§§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 

Tal  dispositivo  legal  tem  fundamento  nos  casos  em  que  a  parte
vencida recorre, e não obtém êxito no recurso, como ocorre na hipótese em análise, fato este
que impõe a elevação da verba honorária na qual já foi condenada, por interpor recurso ciente

1Art. 85.   A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2o Os
honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação,  do  proveito  econômico  obtido  ou,  não  sendo  possível  mensurá-lo,  sobre  o  valor
atualizado da causa, atendidos: 



da impossibilidade de reforma2. 

Sendo assim, considerando que o promovido/apelado foi vencido em
seu apelo e o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios em
mais 5% sobre o que já foi arbitrado na sentença, perfazendo 20% sobre o valor econômico
obtido. 

Ante o exposto, dou provimento ao Agravo Interno para arbitrar os
honorários recursais,  majorando os honorários advocatícios em mais 5% sobre o que já foi
arbitrado na sentença, perfazendo 20% sobre o valor econômico obtido. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides.  Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz
Convocado  com  jurisdição  limitada  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides),  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz  Convocado  para
substituir  a   Desª.  Maria  das Graças Morais Guedes)  e o Exmo.  Sr.  Dr.  Ricardo Vital  de
Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

                                                  João Batista Barbosa
                                               Juiz convocado/Relator

2 No âmbito recursal, os honorários deverão ser majorados se a parte que deu causa à demanda recursal
for sucumbente (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/15). 9. Havendo integral apreciação, pelo julgador,
das matérias debatidas, torna-se desnecessária a manifestação expressa acerca dos dispositivos legais utilizados
pelas partes no embasamento de suas pretensões. 10. Recurso voluntário conhecido e não provido. Reexame
Necessário conhecido de ofício, e sentença retificada em parte.  (Apelação nº 0806487-15.2015.8.12.0002, 2ª
Câmara Cível do TJMS, Rel. Paulo Alberto de Oliveira. j. 29.03.2017).
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Vistos etc.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

                                           João Batista Barbosa
                                         Juiz convocado/Relator


