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AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
VERBA FIXADA  EM  VALOR  PROPORCIONAL  AO 
TRABALHO  DESENVOLVIDO  PELO  CAUSÍDICO. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À  IRRESIGNAÇÃO 
APELATÓRIA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO 
COMBATIDA.  DESPROVIMENTO  DO  RECUSO 
REGIMENTAL. 

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 
no sentido de que apenas é possível a majoração da 
remuneração  do  advogado  quando  a  mesma  tenha 
sido  instituída irrazoavelmente,  o  que não aconteceu 
na hipótese em tela. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo  Estado da Paraíba contra 

decisão monocrática, desta Relatoria, prolatada às fls. 220/223 verso, a qual negou 

seguimento  à  apelação cível  da  Companhia  Usina  São  João,  ante  a  ofensa  ao 

princípio  da  dialeticidade,  bem  como  ao  recurso  apelatório  do  agravante,  por 

considerar  que  os  honorários  advocatícios  foram  fixados  razoavelmente,  não 

cabendo a majoração.  
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Nas razões do seu recurso, argumenta o recorrente que a verba honorária 

sucumbencial,  arbitrada  em  2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  da  causa,  mostra-se 

irrisória, em dissonância com o disposto no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código Processo Civil,  

tendo em vista a complexidade da causa. 

Ante  o  exposto,  requer  a  reconsideração  do  decisório  combatido,  ou, 

alternativamente, a análise do regimental pela Câmara Cível, com a consequente reforma 

do decisum refutado e a majoração dos honorários (fls.226/229).

É o relatório.

VOTO

O agravante se insurge contra decisão prolatada nos autos dos Embargos à 

Execução Fiscal, a qual  negou seguimento a apelação cível da Companhia Usina São 

João e ao seu recurso apelatório, por considerar que os honorários advocatícios foram 

fixados razoavelmente.

Nas razões do Agravo Interno, o Estado da Paraíba repete as alegações 

postas no seu apelo, pugnando pela majoração da verba honorífica, ao argumento de ter 

sido  fixada  de  forma  irrisória,  incompatível  com  a  dignidade  do  advogado  e  com  a 

importância do trabalho desenvolvido por ele. 

Todavia, analisando detidamente a decisão objurgada, a qual confirmou a 

sentença  de  primeiro  grau,  vê-se  que  os  honorários  sucumbenciais  foram arbitrados 

razoavelmente, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 

Ora, o importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 

67.548,67 (sessenta e sete mil,  quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete 

centavos)  não  se  mostra  desproporcional  ao  trabalho  desenvolvido  na  celeuma, 

considerando, inclusive, que se tratou de uma causa de baixa complexidade, bem como 
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que o Estado da Paraíba apenas impugnou a ação, já que os embargos à execução foram 

rejeitados por intempestividade. 

Portanto, embora o Agravo Interno possua efeito regressivo, que permite ao 

Julgador reconsiderar o decisum agravado, mantenho-o em todos os seus termos, que os 

transcrevo, na parte que interessa: 

“RECURSO APELATÓRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

O  ente  estatal  apenas  se  rebela  quanto  aos  honorários  
advocatícios,  ao argumento de que a fixação em 2% (dois  por  
cento)  sobre  o  valor  da  causa  mostra-se  irrisória,  pedindo  a  
majoração para o percentual de 20% (vinte por cento). 

Pois bem, vê-se que fora estipulado, a título de verba honorária, a  
quantia de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, que é de  
de R$ 67.548,67 (sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta e  
oito reais e sessenta e sete centavos). 

Ora, infiro que a verba honorária apenas se refere ao embargos  
de  execução  opostos,  que  foram  desacolhidos,  ante  a  
intempestividade.  Assim,  verifico que o Estado da Paraíba não  
teve maiores  trabalhos  com tal  lide,  considerando  que  apenas 
apresentou a sua contestação. 

Sendo  assim,  com  base  no  que  determina  o  art.  20,  §4º,  do  
Código de Processo Civil, nas causas de pequeno valor, nas de  
valor inestimável,  naquelas que for vencida a Fazenda Pública,  
quando não houver condenação e nas execuções, os honorários  
serão fixados mediante a avaliação equitativa do Juiz, observando 
o grau de zelo do advogado, o lugar da prestação de serviço, a  
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo 
exigido para o seu serviço. 

Portanto,  concebo  que o  valor  fixado  na  sentença  a  título  de  
honorários atende os requisitos dos §3º e §4º do mencionado art.  
20,  já  que  estabelecido  em  patamar  proporcional  ao  trabalho  
realizado pelo advogado do ente promovido (Procurador). 

Sobre  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  
entendimento no sentido de que apenas é possível a majoração  
da  remuneração  do  causídico  quando  a  mesma  tenha  sido  
instituída irrazoavelmente, o que não aconteceu na hipótese em 
tela,  in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO.  
POSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  em  caráter  
excepcional,  a  alteração  do  quantum  arbitrado  a  título  de  
honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou  
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade  
e da proporcionalidade.
2.  No  caso,  a  majoração  da  verba  honorária  mostrou-se 
imperiosa,  porquanto fixada em patamar ínfimo pelo Tribunal  a  
quo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1448508/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 10/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL  NO RECURSO  
ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  JUÍZO  DE 
EQUIDADE.  REVISÃO.  POSSIBILIDADE.  
EXCEPCIONALIDADE  CONFIGURADA.  MAJORAÇÃO  DA 
VERBA. RESTABELECIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Recurso especial contra acórdão que deu parcial provimento à 
remessa necessária e à apelação do ente público apenas para  
reduzir a verba honorária fixada na sentença, de R$ 5 mil para R$ 
3 mil.
2. "É possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas  
instâncias ordinárias, ainda que com fundamento no art. 20, §  
4o.  do  CPC,  quando  evidenciado  nos  autos  que  esta  foi  
estimada em valores manifestamente excessivos ou ínfimos,  
sem que para isso se faça necessário o reexame de provas  
ou qualquer avaliação quanto ao mérito da lide" (AgRg no 
EDcl  no  Ag  1.409.571/RS,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  
Filho, Corte Especial, DJe de 6/5/2013).
3. Na espécie, a verba honorária foi fixada pela instância a quo 
em quantia ínfima e desproporcional com o proveito econômico  
obtido  na  demanda,  comportando  revisão.  Entretanto,  a 
majoração  deve  ficar  limitada  ao  quantum  arbitrado  pela  
sentença,  na  medida  em  que  contra  o  montante  por  ela  
estabelecido, de R$ 5 mil, não houve oportuna impugnação pela  
ora recorrente, tendo se operado, em face do princípio dispositivo,  
a preclusão consumativa  para a pretensão de obter  honorários  
superiores àquele patamar fixado pelo juízo de primeiro grau.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  483.104/MG,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 
22/05/2014)

Portanto,  mantenho  irretocável  a  verba  honorária  fixada  no  
julgamento combatido. 

Com base no exposto, utilizando-me do art. 557, caput, do CPC, 
NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,  mantendo a 
sentença a quo em todos os seus termos.” (fls. 222 verso a 223  
verso).
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Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  agravo 

interno, de forma que a decisão monocrática agravada permaneça incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto. 
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e a 
Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão a Promotora de Justiça convocada, Dra. Vanina Nóbrega 
de Freitas Dias Feitosa.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR
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