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APELAÇÃO.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  FORNECIMENTO 
REALIZAÇÃO  DE  PROCEDIMENTO  CIRÚRGICO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. 
REJEIÇÃO.  PATAMAR  COMPATÍVEL  COM  A  CAUSA. 
RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA 
DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ E DO 
STF.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO APELATÓRIO.

 “Nos casos previstos no art. 20, § 4º, do CPC, os honorários 
serão  fixados  consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,  que 
levará  em  conta  o  grau  de  zelo  profissional,  o  lugar  da 
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado 
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Nessas 
hipóteses, não está o juiz adstrito aos limites indicados no § 3º 
do  referido  artigo  (mínimo  de  10%  e  máximo  de  20%), 
porquanto  a  alusão  feita  pelo  §  4º  do  art.  20  do  CPC  é 
concernente  às  alíneas  do  §  3º,  tão-somente,  e  não  ao  seu 
caput.  Precedentes  da  Corte  Especial,  da  1ª  Seção  e  das 
Turmas. (...)” 1

- Segundo art. 557, caput, CPC, “O relator negará seguimento 
a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

RELATÓRIO

1  REsp 703.814/DF – 1ª Turma - Rel. Ministro  TEORI ALBINO ZAVASCKI 



Cuida-se  de  recurso  apelatório  manejado  pelo  Estado  da 
Paraíba contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara da Fazenda da Capital, 
promovida por Josefa Paula da Silva Gomes.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo,  julgou 
procedente em parte a pretensão vestibular, condenando o Poder Público em litígio a 
fornecer a prótese e demais materiais indicados na inicial, bem como condenou o 
vencido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (Hum mil 
reais). (fls. 66/70)

Inconformada,  a  Fazenda  Pública  vencida  interpôs  apelo, 
pugnando pela reforma do  decisum, atacando apenas a condenação em honorários 
advocatícios  imposta,  aduzindo que o patamar  fixado não guarda  relação com o 
trabalho desenvolvido pelo causídico da parte autora, bem como a simplicidade da 
causa.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  recorrido  pugnou  pelo 
desprovimento  do  recurso  e  consequente  manutenção  da  decisão  atacada,  o  que 
fizera ao rebater as razões recursais suscitadas. (fls. 81/86)

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta em disceptação, urge adiantar que o recurso manejado não merece qualquer 
seguimento,  porquanto  a  sentença  guerreada  se  afigura  irretocável  e  em 
conformidade com a Jurisprudência dominante do STJ e do TJPB.

A esse respeito,  fundamental  salientar que a controvérsia em 
disceptação  busca  a  discussão  da  obrigação  do  Poder  Público  na  consecução  da 
saúde e na efetivação do direito social à saúde, o qual, estando consagrado na Carta 
Constitucional  de  1988,  goza  de  uma  proteção  maior  no  ordenamento  jurídico, 
incumbindo o Estado de prestações positivas em favor dos administrados.

Como relatado, o feito foi julgado parcialmente procedente, no 
sentido  de  que  o  ente  demandado  realize  o  procedimento  cirúrgico  requerido, 
apelando o Estado da Paraíba, tão somente para que sejam reduzidos os honorários 
advocatícios fixados na decisão primeva.



Não merece retoque a decisão guerreada.

Insurge-se  o  apelante  contra  os  honorários  advocatícios, 
arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, 4º do CPC.

Ora,  nas  causas  em  que  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  os 
honorários advocatícios deverão ser fixados, nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC, ou 
seja,  consoante  apreciação  equitativa  do  juiz,  atendidos  o  grau  de  zelo  do 
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o 
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, elementos estes 
devidamente sopesados pelo Magistrado sentenciante.

Equidade não é sinônimo de modicidade e julgar por ela não 
significa baratear a sucumbência. Nos casos incluídos no art. 20, §4º, do CPC, o juiz 
buscará  um  valor  justo  e  que  guarde  legítima  correspondência  com  o  valor  do 
benefício postulado no processo.

Acerca do assunto, percucientes são os seguintes julgados do 
Superior Tribunal de Justiça: 

“(...)  ‘O ART. 20,  PAR. 4.,  DO CPC, AO DETERMINAR SE 
DECIDA POR EQUIDADE, NÃO AUTORIZA SE FIXEM EM 
VALOR  AVILTANTE  OS  HONORARIOS  POR 
SUCUMBENCIA.’ 2

“(...)  2.  Nos  casos  previstos  no  art.  20,  §  4º,  do  CPC,  os 
honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do 
juiz, que levará em conta o grau de zelo profissional, o lugar 
da  prestação  do  serviço,  a  natureza  da  causa,  o  trabalho 
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 
3.  Nessas  hipóteses,  não  está  o  juiz  adstrito  aos  limites 
indicados  no  §  3º  do  referido  artigo  (mínimo  de  10%  e 
máximo de 20%), porquanto a alusão feita pelo § 4º do art. 20 
do CPC é concernente às alíneas do § 3º, tão-somente, e não ao 
seu caput.  Precedentes da Corte Especial,  da 1ª Seção e das 
Turmas. (...)” 3

Destarte,  levando  em  consideração  os  valores  envolvidos na 
contenda (vida – realização de procedimento cirúrgico pelo Poder Público), entendo 
2  RESP 18.647)” (AR .532/DF – 1ª Seção - Rel. Min.  HUMBERTO GOMES DE BARROS 
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que os honorários advocatícios fixados no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais) 
não merecem reforma.

Ainda  que  considerada  a  repetitibilidade  e  singeleza  das 
demandas  desta  natureza  e  o  razoável  número  de  intervenções  das  partes,  tal 
montante se mostra absolutamente adequado, pois os honorários, para o advogado, 
se equiparam à verba alimentar.

A  redução  do  montante  implicaria,  sem  dúvida,  em 
aviltamento.

Desta feita, em homenagem aos princípios da razoabilidade e 
modicidade e atendendo às moduladoras do art. 20 do CPC, mantenho o valor dos 
honorários advocatícios.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 557,  caput,  do CPC e na 
Jurisprudência  dominante  do  STJ  e  desta  Corte  de  Justiça,  nego  seguimento  ao 
recurso  apelatório  manejado,  mantendo  incólumes  todos  os  exatos  termos  da 
sentença objurgada.

Publique-se. Intimem-se.

                                      João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


