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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACORDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002644-09.2013.815.0731
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : Adroaldo Gomes da Silva
ADVOGADO : Dimitri Souto Mota, OAB-PB 14.661
APELADO : Rosilene de Lima Cardoso Nogueira
ADVOGADA : Maria de Lourdes Leite, OAB-PB 11.767
ORIGEM : Juízo da 2ª Vara de Cabedelo
JUIZ (A)  : Antônio Silveira Neto
  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA.
CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  RAZÕES  QUE  ALUDEM  A
ILEGITIMIDADE  DO  APELANTE.  RECORRENTE
QUE  FIGUROU  NO  POLO  PASSIVO  DA
DEMANDA.  PARTE  SUCUMBENTE  DO
PROCESSO. ÔNUS PROCESSUAL QUE CABE A
PARTE VENCIDA. RAZÕES QUE NÃO ELIDEM A
VERDADE DOS AUTOS. PARTE LEGÍTIMA PARA
ARCAR  COM  OS  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  MAJORAÇÃO  DOS
HONORÁRIOS,  EM  SEDE  RECURSAL.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

 – O art. 85, do Código de Processo Civil prescreve
que  a  Sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor. 

– O Apelante foi incluído pela Autora no polo passivo
da demanda, e, até a prolatação da Sentença, não
foi  excluído,  razão  pela  qual,  na  qualidade  de
vencido, pesa contra ele o ônus da sucumbência, da
qual  é  corolário  o  dever  de  pagar  honorários
sucumbenciais.

      Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

                 ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação, nos termos dos voto
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do Relator e da certidão de julgamento de fl. 305.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Adroaldo Gomes

da Silva Júnior,  contra a Sentença de fls. 241/245 proferida pelo Juízo da 2ª

Vara da Comarca de Cabedelo  que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada

por  Rosilene de Lima Cardoso Nogueira contra o Apelante e outros,  julgou

procedente o pedido aduzido na petição inicial e, em consequência, condenou

os Promovidos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários

advocatícios,  estes  fixados  em  10%  sobre  o  valor  da  causa,  todavia  fica

suspensa a exigibilidade da ré Dulce de Fátima Batista, por se encontrar sob

pálio da gratuidade judiciária.

Em suas  razões, fls.  269/282, o Apelante alega ilegitimidade

passiva, pois diz que a empresa pertencia ao seu pai, cujo o nome é o mesmo,

o que pode estar vindo a causar o erro.

Contrarrazões fls. 286/294

A Procuradoria de Justiça, às fls. 300/301, se manifestou pelo

curso natural do processo, sem opinar acerca do mérito recursal. 

É o relatório. 

VOTO

 

O  art.  85,  do  Código  de  Processo  Civil  prescreve  que  a

Sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

Conforme se percebe da narrativa processual  o Apelante foi

incluído  pela  Autora  no  polo  passivo  da  demanda,  e,  até  a  prolatação  da

Sentença, não foi  excluído, razão pela qual,  na qualidade de vencido, pesa

contra  ele  o  ônus  da  sucumbência,  da  qual  é  corolário  o  dever  de  pagar

honorários sucumbenciais. 
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Deste modo, não prospera os argumentos do Recorrente, no

sentido de que é parte ilegítima para o processo, razão pela seu Recurso deve

ser desprovido.

Por outro lado, invocando o mesmo art. 85, § 11 do CPC, como

consequência do desprovimento do Recurso, e considerando a parcela extra

de  trabalho  empreendida  pelo  causídico  do  Recorrente,  em  razão  deste

Recurso, é dever do Tribunal majorar os honorários advocatícios.

Assim, em observância as regras processuais, que balizam o

julgador  no momento de fixar  os  honorários,  majoro  os  honorários  em 3%,

considerando que o trabalho empreendido pelo causídico não foi  de ordem

substancial, visto ter limitado-se a interposição das Contrarrazões, o local do

labor foi o mesmo onde desenvolveu-se a Ação principal, que o é o foro da

Comarca da Capital, é a matéria discutida é de pequena complexidade.

Dado todo o exposto,  DESPROVEJO o Apelo, majorando os

honorários advocatícios em 3%, totalizando 13% sob o valor da condenação. 

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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