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APELAÇÃO  CÍVEL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  PERCENTUAL
SOBRE  O  PROVEITO  ECONÔMICO.  IRRISÓRIA
VANTAGEM  ECONÔMICA.  APRECIAÇÃO
EQUITATIVA  DA  VERBA  HONORÁRIA.  ART.85,
§8º DO CPC. PROVIMENTO.

 A  quantificação  dos  honorários,  segundo  o
STJ, não tem relação direta com o valor da dívida
(AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
12/12/2017, DJe 19/12/2017). Logo, em casos como
este, cujas verbas previdenciárias inadimplidas não
eram  vultuosas,  não  se  pode  utilizar  o  valor  da
causa  como  parâmetro  para  a  condenação  em
honorários  advocatícios,  mas  sim  fixá-los  por
equidade. Deste modo, entendo que, considerando
os parâmetros do §2º do art.85 do CPC, é razoável
fixar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  em  PROVER a Apelação, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fls.148. 

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Sebastião Bezerra da

Silva em virtude da extinção da Execução de Sentença face a satisfação da

obrigação.

Alega o Recorrente que os honorários advocatícios fixados em

10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido no processo resulta em

verba inferior a R$ 170,00 (cento e setenta reais), o que é um desprestígio ao

trabalho desenvolvido pelo advogado, com zelo e dedicação, além de estar em

desacordo com a previsão legal do art.85, §8º, do CPC.

Requer,  assim,  que  os  honorários  sucumbenciais  sejam

estipulados em um parâmetro digno, sugerindo a quantia de R$ 1.000,00 (mil

mil reais).

Não foram ofertadas Contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.142/144).

É o relatório.

VOTO

Aduz o Apelante que os honorários sucumbenciais fixados são

irrisórios e não obedeceu ao previsto no §8º do art.85 do CPC. Vejamos:

“Art.  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:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;
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ll - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo

exigido para o seu serviço.

(...)

§8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o

proveito  econômico  ou,  ainda,  quando  o  valor  da

causa  for  muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos

honorários por apreciação equitativa, observando o

disposto nos incisos do § 2º”.

De fato, a pretensão do Autor era o recolhimento do valor das

contribuições previdenciárias pelo Município, perfazendo estas o montante de

R$1.697,40  (mil  seiscentos  e  noventa  e  sete  reais  e  quarenta  centavos).

Considerando que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por

cento) do proveito econômico obtido e sendo este de pequeno valor, entendo

que  a  quantia  de  R$ 170,00 (cento  e  setenta  reais)  ofende  o  princípio  da

razoabilidade  por  ser  irrisória,  não  valorizando  o  trabalho  realizado  pelo

advogado, que conseguiu defender com êxito seu cliente.

A  quantificação  dos  honorários,  segundo  o  STJ,  não  tem

relação direta com o valor da dívida (AgInt no REsp 1665300/PR, Rel. Ministro

HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  12/12/2017,  DJe

19/12/2017).  Logo,  em  casos  como  este,  cujas  verbas  previdenciárias

inadimplidas não eram vultuosas, não se pode utilizar o valor da causa como

parâmetro para a condenação em honorários advocatícios, mas sim fixá-los por

equidade.

Deste modo, entendo que, considerando os parâmetros do §2º

do art.85 do CPC, é razoável fixar os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  PROVEJO  O

RECURSO DE APELAÇÃO para majorar os honorários de sucumbência

para R$ 1.000,00 (mil reais).

É o voto.
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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.

Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 22 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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