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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

A  CÓRDÃO  

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035801-14.2011.815.2001.
Origem : 12ª Vara Cível da Capital.
Relator : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : João Avelino Filho.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Sousa e Silva.
Apelado : Banco do Estado de São Paulo.
Advogado : Celso Marcon.

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  EXTINÇÃO  DA  EXECUÇÃO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  CONDENAÇÃO
EM  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO  DEVIDA.  ARTIGO 20, §4º,  DO
CPC.  FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O
VALOR  EXEQUENDO.  DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

– De acordo  com o  artigo  20,  §4º  do  Código  de
Processo  Civil,  nas  causas  em  que  não  houver
condenação, o critério adotado para fixação da verba
honorária  não  é  o  valor  atribuído à  causa.  Em tais
casos,  os  honorários  advocatícios  serão  fixados
consoante apreciação equitativa do juiz,  atendidos os
critérios  de  grau  de  zelo  do  profissional,  lugar  de
prestação  do  serviço,  natureza  e  complexidade  da
causa,  trabalho  realizado  pelo  advogado  e  tempo
exigido para o seu serviço.

– Verificando a causa em debate, constata-se  que a
quantia fixada revela-se insuficiente para remunerar o
trabalho desenvolvido pelo patrono da parte apelante,
especialmente considerando a natureza e importância
da  causa,  motivo  pelo  qual  merece  provimento  o
apelo para  a  majoração  do  seu  valor.  Contudo,
considerando  os  demais  vetores  estabelecidos  pelo
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legislador  processual  civil  brasileiro, o  valor
postulado  pelo  Apelante  -  20%  sobre  o  valor
exequendo - se mostra desproporcional à hipótese em
testilha,  razão pela  qual  deve-se fixar  um montante
ponderado  que atenda aos critérios estabelecidos nas
alíneas a, b e c do §3º do artigo 20 do CPC.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária,  dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Avelino Filho
contra  sentença  (fls.  110/113)  proferida  pelo  Juízo  da  12ª  Vara  Cível  da
Capital que julgou procedente os Embargos à Execução movidos pelo apelante
em face do Banco do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  os
embargos  à  execução  apresentados,  declaro  a
ilegitimidade  passiva  do  embargante  e,  por  isso,
EXTINGUINDO  SEM  AFERIÇÃO  MERITÓRIA  a
ação de execução de título extrajudicial.
CONDENO o embargado nas custas, bem como ao
pagamento  da  verba  honorária,  que  fixo  em  R$
600,00 (seiscentos reais), ex vi do disposto no art. 20
do CPC” (fls. 113).

Inconformada, a parte embargante interpôs Recurso Apelatório
(fls.116/122), impugnando tão somente  a verba honorária advocatícia fixada,
afirmando ser irrisória, posto que arbitrada em valor correspondente a 1,21%
do valor da dívida cobrada nos autos da Ação de Execução.  Ao final, pugna
pela reforma do decisum para que sejam majorados os honorários fixados em
primeira instância  para o patamar de 20% do valor do benefício econômico
alcançado pela parte. 

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não
apresentou contrarrazões (fls.125v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  131/134),  opinando pelo prosseguimento do feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Em  primeiro  lugar,  cumpre  observar  que a  impugnação
apelativa  obedece  aos  pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,
legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo
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ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade,
preparo e regularidade formal).

Pois  bem,  o  caso  em  análise  se  revela  de  fácil  resolução,
porquanto  demonstra  o  inconformismo  da  parte  apelante com  a  verba
honorária advocatícia fixada pelo magistrado de primeiro grau por ocasião do
proferimento  de  sentença  que  acolheu os  Embargos à  execução manejador
pelo ora apelante em face do Banco do Estado de São Paulo, extinguindo a
ação de execução, por entender ser inadmissível a correção do polo passivo da
execução ajuizada  contra  devedor  falecido  antes  do  ajuizamento  da  ação
executiva.

Pois bem.

Com  efeito,  nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável e  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 Julgador, atendidos os critérios de
grau  de  zelo  do  profissional,  lugar  de  prestação  do  serviço,  natureza  e
complexidade da causa,  trabalho realizado pelo  advogado e tempo exigido
para o seu serviço.

 Assim dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 20, §§
3º e 4º:

“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.”
(grifei)

A respeito dos honorários advocatícios, já decidiu esta Corte:

“CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
DE  CONSÓRCIO.  PRIMEIRA  APELAÇÃO.
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ALEGAÇÃO  DE  LEGALIDADE  DA  CLÁUSULA
PENAL  INSERIDA  NO  CONTRATO.
COMPENSAÇÃO  DA  ADMINISTRADORA  PELOS
CUSTOS  DECORRENTES  DA  EXECUÇÃO  DO
CONTRATO.  OUTRAS  DISPOSIÇÕES
ASSEGURANDO  O  RESSARCIMENTO  DOS
CUSTOS  COM A OPERAÇÃO.  PREJUÍZOS  QUE
NÃO  FORAM  ALÉM  DOS  JÁ  CONTEMPLADOS
NAS CLÁUSULAS ESPECÍFICAS.  ABUSIVIDADE.
REDUÇÃO  DA  VERBA  DE  SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  TRABALHO PROFISSIONAL,
EQUIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  A
QUO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
As  perdas  e  danos,  em  matéria  de  inexecução
contratual, têm a ver com os prejuízos efetivamente
ligados à mora do contratante CC, art. 403, podendo
ser  apurados  no  caso  concreto  ou  previamente
estipulados  pelas  partes,  como  ocorre  com  a
cláusula penal. Se os valores pagos no consórcio já
servem  para  elidir  os  prejuízos  decorrentes  do
afastamento  do  consorciado,  a  estipulação  de
cláusula  penal  importaria  em  um  incabível  bis  in
idem,  porquanto  estaria  se  prestando  a  liquidar
prejuízos que já foram compensados em virtude de
outras disposições contratuais. - Não se pode perder
de  vista  que  o  trabalho  profissional  deve  ser
remunerado condignamente, pois, como assinalou o
STJ,  o  art.  20,  §  4°,  do  CPC,  ao  determinar  se
decida por equidade, não autoriza se fixem em valor
aviltante os honorários por sucumbência.  Ac. da la
T do STJ, no REsp 18.647, Min. Gomes de Barros.
SEGUNDA  APELAÇÃO.  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES  PAGOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020090093226001 - Órgão (4A CAMARA CIVEL)
-  Relator  DRA.  MARIA  DAS  GRACAS  MORAIS
GUEDES - j. Em 16/01/2012) (grifei)

“COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DANOS
PESSOAIS  CAUSADOS  POR  VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES DPVAT -
PROCEDÊNCIA  -PRELIMINARES  1.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  -MAGISTRADO
NÃO  OFICIOU  A  FENASEG  PARA  QUE  ESTA
ANEXASSE  PROVA  REQUERIDA  -  ALEGAÇÃO
INSUBSISTENTE  -  FACULDADE  DO  JUIZ
-DECORRÊNCIA  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO  -  REJEIÇÃO  -  2.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  DA  SEGURADORA  CONSORCIADA
-REJEIÇÃO  -  MÉRITO  -  IMPOSSIBILIDADE  DE
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VINCULAÇÃO  DO  VALOR  DO  SEGURO  AO
SALÁRIO  MÍNIMO  -  INVOCAÇÃO  DA
APLICABILIDADE. DAS RESOLUÇÕES DO CNPS
- INSUBSISTÊNCIA -PRINCÍPIO DA HIERARQUIA
DAS  NORMAS  -  SALÁRIO  MÍNIMO  UTILIZADO
COMO  PARÂMETRO  PARA  FIXAÇÃO  D0
QUANTUM DEVIDO E NÃO COMO INDEXADOR
-  POSSIBILIDADE  -  ABATIMENTO  DO  VALOR
PAGO EM VIA ADMINISTRATIVA -PAGAMENTO
NÃO COMPROVADO - IRRESIGNAÇÃO QUANTO
AOS HONORÁRIOS -  FIXAÇÃO INADEQUADA -
REDUÇÃO -  PROVIMENTO  PARCIAL.  -  É  parte
legítima  para  figurar  no  pólo  passivo  de  ação  de
cobrança  para  recebimento  de  indenização  de
seguro obrigatório DPVAT todas as seguradoras que
fazem parte do consórcio previsto no artigo 7° da Lei
6.194/74. - Não há falar em cerceamento de defesa
pelo fato de o juízo a gim não ter antedido o pleito de
oficiar a órgão para que ele prestasse informação,
uma vez que cabe a ele, como destinatário final das
provas,  avaliar  a  necessidade  da prova requerida,
principalmente  quando  tal  ofício  não  se  presta  a
provar quitação. - O limite do valor indenizatório em
caso de morte é de 40 quarenta salários mínimos Lei
6A94/74, art 3°,  a , não obstante as resoluções da
CNPS  o  estabelecerem  em  outro  valor,  em
decorrência do princípio da hierarquia das normas.
Ademais, a Lei n° 6.205/75 não revogou o critério de
fixação  de  indenização  em  salários  mínimos
estabelecido pela Lei 6.194/74, uma vez que não se
constitui  o  salário  mínimo  em  fator  de  correção
monetária,  importando  somente  como  base  do
quantum  a  ser  indenizado.  -  Nos  honorários
advocatícios, o julgador, ao arbitrar seu valor, deve
se  guiar  pelo  princípio  da  eqüidade,  levando  em
conta os aspectos fálicos que envolveram o processo,
como  a  complexidade  da  causa,  bem  como  ao
trabalho despendido pelo advogado, não o fixando
em valor aviltante, nem tão pouco, em importância
excessiva a ponto de afetar a situação patrimonial
do sucumbente. RECURSO ADESIVO - SALÁRIO-
MÍNIMO -PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO
VALOR  DA  ÉPOCA  DA  LIQUIDAÇÃO  DA
SENTENÇA  -ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO
NO  STJ  PELA  VIGÊNCIA  10  SALÁRIO-MÍNIMO
NA DATA  DO  EVENTO  -  DESACOLHIMENTO  -
DESPROVIMENTO  -  O  STJ  já  firmou  o
entendimento de que a indenização correspondente a
salários-mínimos deve considerar o salário-mínimo
vigente à época do evento.”
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(TJPB,  Acórdão  do  processo  nº
20020080198654001,  Órgão  3ª  Câmara  Cível,
Relator  DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS,  j. Em 27/04/2010) (grifei)

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).

No caso  em disceptação,  a  sentença  recorrida  fixou  a  verba
sucumbencial em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pois  bem,  considerando  as  circunstâncias  apresentadas  pelo
caso concreto, entendo que,  de fato,  a  quantia  fixada revela-se  insuficiente
para  remunerar  o  trabalho  desenvolvido  pelo  patrono  da  parte  apelante,
especialmente  considerando  a natureza e  importância  da causa – embargos
apresentados em face de execução de dívida no montante de R$  49.736,75
(quarenta  e  nove  mil,  setecentos  e  trinta  e  seis  reais  e  setenta  e  cinco
centavos).

Por outro lado, há de se ressaltar que, nas hipóteses previstas no
§4º, do artigo 20, do CPC, onde não há condenação, o critério adotado para
fixação da verba honorária não é o valor atribuído à causa, nem há necessidade
de adstrição do juiz adstrito aos limites indicados no § 3º do referido artigo –
mínimo de 10% e máximo de 20% –,  como quer fazer crer o apelante.

In casu,  considerando-se a  data  do ajuizamento da ação,  em
2011, e a baixa complexidade do tema em análise nos presentes embargos
(ilegitimidade passiva) e a atuação dos causídicos do embargante, entendo que
 o valor postulado pelo Apelante – 20% sobre o valor exequendo – se mostra
desproporcional  à  hipótese  em  testilha,  razão  pela  qual  deve-se  fixar  um
montante ponderado que atenda aos critérios estabelecidos nas alíneas a, b e c
do §3º do artigo 20 do CPC.

Assim,  levando-se  em  consideração  o  grau  de  zelo  do
profissional; ao lugar da prestação do serviço; à natureza e à importância da
causa,  ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu
serviço, entendo como adequado o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título
de honorários advocatícios.
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Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Cível, para majorar a verba dos honorários de sucumbência para
R$1.000,00 (um mil reais).

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  02 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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