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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL –  APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS
JULGADA  IMPROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO
DA PARTE  AUTORA –  PEDIDO  DE  REDUÇÃO
DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  –
IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO PROPORCIONAL
E ADEQUADA AOS CRITÉRIOS DO ART. 20, § 4º,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  –
MANUTENÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

–  Com  efeito,  os  honorários  sucumbenciais
arbitrados no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a
serem  arcados  pela  autora/apelante,  não  se
mostram  exorbitantes  visto  que  cuida-se  de
demanda  que  remota  ao  ano  de  2011  e  restam
preenchidos os requisitos do art. 20, §4º, do CPC,
em especial o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

– Destarte, sendo manifestamente improcedente o
apelo,  eis  que  confronta  a  jurisprudência
dominante da matéria, sua negativa de seguimento
é medida que se impõe.
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VISTOS, etc

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  por  ROSEMILLY
POLLYANA OLIVEIRA DE SOUSA em face da sentença (fls. 281/291) que
julgou improcedente a  ação de indenização por danos morais por ela
proposta  contra  ANA LÚCIA MARTINS DE CARVALHO,  e  condenou a
autora  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  fixados  no  valor  de
R$3.000,00 (três mil reais).

Em  suas  razões,  a  promovente  insurge-se  apenas  com
relação à verba honorária, valor que reputa abusivo. Aduz que o valor da
causa foi fixado em R$200,00 (duzentos reais) e que os honorários devem
ser fixados em 10% sobre esse valor, razões porque pede o provimento do
recurso (fls. 292/298).

Contrarrazões de fls. 311/315, pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça não
opinou sobre o recurso (fls. 321/323).

É o relatório.

DECIDO

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade
recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), conheço o recurso.

Conforme narrado, o mérito recursal cinge-se em analisar tão
somente a adequação da verba honorária fixada na sentença objurgada,
único  ponto  objeto  do  apelo,  o  qual  busca  a  redução  dos  honorários
advocatícios sucumbenciais.

Todavia, não assiste razão a apelante.

Ressalte-se,  inicialmente,  que  sendo  o  valor  da  causa
apenas  de  R$  200,00  (duzentos  reais),  devido  é  o  arbitramento  dos
honorários em valor nominal, conforme determina o  art. 20, §4º, do CPC
que assim dispõe, in verbis:

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:

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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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.

§  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 equitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

[em negrito]

Destarte, levando em consideração esses requisitos legais,
tenho que os honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 3.000,00
(três  mil  reais)  são adequados e proporcionais  à hipótese,  notadamente
quando a demanda tramita há mais de três anos,  e a complexidade da
causa aliada ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço justificam o quantum arbitrado.

Nesse sentido, cito os recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça que a harmonia da sentença com entendimento pacífico sobre a matéria:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. 1. AFRONTA AO ART. 535, II,  DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  OMISSÃO.  TESES
DEVIDAMENTE  APRECIADAS  PELA  INSTÂNCIA  DE
ORIGEM.  2.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO.  CRITÉRIOS  DE  EQUIDADE.
MONTANTE QUE NÃO SE APRESENTA EXORBITANTE.
REVISÃO.  NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

2. No que se refere ao valor dos honorários advocatícios, na
espécie, o Magistrado singular os estabeleceu no valor de
R$ 1.000, 00 (mil  reais).  O Tribunal de Justiça, por sua
vez,  analisando  a  complexidade  da  causa,  o  trabalho
desenvolvido pelos profissionais, bem como os demais
elementos fáticos presentes no processo, aumentou o
montante  arbitrado  para  R$  3.000,00  (três  mil  reais).
Assim,  não  se  revelando  exorbitante  o  valor  fixado,  a
modificação do critério de apreciação adotado pela instância
de origem encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do
STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
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(STJ;  AgRg no AREsp 570.534/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
23/09/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  DÍVIDA  DA
CÂMARA  DE  VEREADORES.  CERTIDÃO  DE
REGULARIDADE  FISCAL.  AUSÊNCIA  DE
PERSONALIDADE  JURÍDICA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  REDUÇÃO.  SÚMULA  7/STJ.
PRECEDENTES.

(...)

2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de
que  não  se  admite  a  revisão  de  honorários  advocatícios
fixados  mediante  apreciação  equitativa  (art.  20,  §  4º,  do
CPC),  ante o óbice contido na Súmula 7/STJ,  salvo se o
valor  fixado  for  exorbitante  ou  irrisório,  o  que,  à  toda
evidência,  não  é  o  caso  dos  autos,  pois,  em  face  do
provimento do recurso especial, houve a inversão dos ônus
da sucumbência, restando mantido o aresto recorrido que
fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais), com base no art. 20, § 4º, CPC, por ter
ficado vencida a Fazenda Pública, montante que se não
desborda  dos  lindes  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ;  AgRg  no  REsp  1415599/PE,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC)
-  OBJEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  PROVIMENTO  AO
AGRAVO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1.  No  tocante  ao  valor  dos  honorários  advocatícios
arbitrados  na  origem,  conforme pacífica  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça, só é permitido modificá-los se
estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, exigindo-se,
ainda,  que  as  instâncias  ordinárias  não  tenham  emitido
concreto juízo de valor sobre o tema. Do contrário, o recurso
especial  queda obstado pelo  texto cristalizado na Súmula
7/STJ.

2.  O  Tribunal  local  exerceu  evidente  juízo  de  valor
acerca  da  atividade  profissional  desenvolvida  na  lide
para determinar a fixação dos honorários advocatícios
em  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  razão  pela  qual  resta
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obstado  novo  enfrentamento  da  matéria  que  pressupõe,
necessariamente,  o  ingresso  nos  aspectos  fáticos  da
demanda, atividade cognitiva esta a que não se presta a via
do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ;AgRg  no  AREsp  402.780/ES,  Rel.  Ministro  MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014)

[destaques de agora]

Mantenho,  portanto,  a  condenação  sucumbencial  imposta
em sentença em seus exatos termos,  o que faço de forma monocrática
porque a pretensão de recursal é manifestamente improcedente na medida
em que confronta a jurisprudência pacífica do STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO por ser
manifestamente  improcedente,  e  mantenho  a  r.  sentença  recorrida  em
todos seus termos.

P. I.

João Pessoa, 4 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Relator
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