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                                           ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

 A C Ó R D Ã O       

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0014507-32.2013.815.2001
RELATOR             :  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE  : Município de João Pessoa
PROCURADOR      : Antônio Fernando de Amorim Cadete
APELADA  : Mayara Silva do Nascimento
ADVOGADOS      : Aleksandro de Almeida Cavalcante
REMETENTE  : Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca

da Capital.

CONSTITUCIONAL E PROCESSSUAL CIVIL
–  Apelação  cível  e  Reexame  necessário  -
Ação de obrigação de fazer –  Direito à saúde
- Alegação de perda do objeto – Fornecimento
do medicamento concedido em sede de tutela
antecipada – Não cabimento – Necessidade
de  confirmação  da  tutela  –  Julgamento  do
mérito  -   Incidência  do  § 5º  do  art.  273 do
CPC -   Fornecimento  de medicamento para
tratamento  de  saúde  –  Enfermidade
devidamente comprovada – Direito à vida e à
saúde – Art. 196 da CF – Norma de eficácia
plena e imediata –   Honorários advocatícios –
Pleito de minoração – Incidência do disposto
no art. 20, § 4º, do CPC – Desprovimento.

- O §5º do art. 273 do CPC é claro ao dispor
que  “Concedida  ou  não  a  antecipação  da
tutela,  prosseguirá  o  processo  até  final  do
julgamento”.

—  Em  uma  interpretação  mais  apressada,
poder-se-ia  concluir  que  o  art.  196  da  CF
seria  norma  de  eficácia  limitada
(programática), indicando um projeto que, em
um dia aleatório, seria alcançado. Ocorre que
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o  Estado  (“lato  sensu”)  deve,  efetivamente,
proporcionar  a  prevenção  de  doenças,  bem
como oferecer os meios necessários para que
os cidadãos possam restabelecer sua saúde.

— É  inconcebível  que  entes  públicos  se
esquivem  de  fornecer  meios  e  instrumentos
necessários à sobrevivência de enfermo, em
virtude  de  sua  obrigação  constitucional  em
fornecer  medicamentos  vitais  às  pessoas
enfermas e carentes,  as quais não possuem
capacidade financeira de comprá-los.

-   Nas causas for  de pequeno valor,  nas de
valor inestimável,  naquelas onde não houver
condenação ou quando a Fazenda Pública for
vencida e nas execuções embargadas ou não
os honorários advocatícios serão devidos na
forma preceituada no art.  20,  § 4º,  do CPC,
observando-se, ainda, os critérios das alíneas
‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º do mesmo dispositivo legal.
Nestas hipóteses, os honorários advocatícios,
não estão adstritos aos limites indicados no §
3º do art. 20 do CPC.

V I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes
autos de agravo de instrumento acima identificados.

A  C  O  R  D  A  M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal  de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar
provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da  súmula  de
julgamento de fl. 146.

R E L A T Ó R I O

MAYARA SILVA DO NASCIMENTO  ajuizou
Ação  de  obrigação  de  fazer  c/c  pedido  de  tutela  antecipada  em  face  do
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA  com o  objetivo  de  compeli-lo  a  fornecer  o
tratamento prescrito e necessário para o tratamento de sua saúde, na forma da
indicação médica.

Em sentença exarada às fls. 114/117, o MM.
Juiz “a quo” julgou procedente o pedido para impor ao promovido a realização
do  procedimento  cirúrgico  e  o  fornecimento  do  material  para  tal,  conforme
prescrição do médico assistente,  por ser a promovida portadora de Escoliose
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Dorsolombar grave, tornando definitiva a decisão liminar.  Fixou os honorários
advocatícios  em R$ 1.000,00 (hum mil  reais)  a serem suportados pela parte
vencida,  nos moldes do art.  20 do CPC. Sentença sujeita  ao duplo  grau de
jurisdição.

Irresignado,  o  Município  de  João  Pessoa
interpôs  recurso  de  apelação,  aduzindo   a  perda  do  objeto,  em  razão  da
realização do procedimento cirúrgico concedido em sede de tutela antecipada,
bem como requerendo a minoração dos honorários advocatícios. (fls. 119/124).

Devidamente intimada, a parte apelada    não
apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 148.

Instada  a  opinar,  a  douta  Procuradoria  de
Justiça lançou parecer, opinando pela rejeição da preliminar e desprovimento da
apelação cível e da remessa oficial (fls. 133/138).

É o relatório. 
VOTO

Da perda superveniente do objeto.

O  Município  alegou  que  houve  perda
superveniente  do  objeto,  em  razão  da  pretensão  da  apelada  já  ter  sido
alcançada, uma vez que já foi realizado o procedimento cirúrgico, rogando-se
pela alteração da sentença para que a sentença seja extinta sem resolução de
mérito.

Razão não assiste ao apelante.

O art. 273 do CPC reza que:

“Art.  273.  O  juiz  poderá,  a  requerimento  da  parte,
antecipar,  total  ou  parcialmente,  os  efeitos  da  tutela
pretendida  no  pedido  inicial,  desde  que,  existindo  prova
inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I  -  haja fundado receio de dano irreparável  ou de difícil
reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório do réu.
§ 1º. Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de
modo claro e preciso, as razões do seu convencimento.
§  2º.  Não  se  concederá  a  antecipação  da  tutela  quando
houver  perigo  de  irreversibilidade  do  provimento
antecipado.
§ 3º.  A efetivação da tutela antecipada observará, no que
couber e conforme sua natureza,  as normas previstas nos
arts. 588, 461, §§ 4º e 5º, e 461-A. 
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§ 4º. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§  5º.  Concedida  ou  não  a  antecipação  da  tutela,
prosseguirá o processo até final julgamento. 
§6º.  A  tutela  antecipada  também  poderá  ser  concedida
quando  um  ou  mais  dos  pedidos  cumulados,  ou  parcela
deles, mostrar-se incontroverso.
§ 7º. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer
providência  de  natureza  cautelar,  poderá  o  juiz,  quando
presentes  os  respectivos  pressupostos,  deferir  a  medida
cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.”

O  instituto  da  antecipação  da  tutela  surgiu
como resposta do legislador aos reclamos da sociedade em receber uma tutela
jurisdicional efetiva e célere.

Ora,  casos  há  em  que  a  parte  não  pode
esperar a longa marcha processual até o trânsito em julgado para obter o bem
da vida perseguido. É ilógico supervalorizar a segurança jurídica em detrimento
do princípio da efetividade, uma vez que a demora da prestação jurisdicional
acarreta danos àquele que tem o direito reconhecido pelo ordenamento jurídico,
enquanto  recobre  de  garantias  e  regalias  aquele  que  deve  satisfazer  esse
mesmo direito.

Na vida,  como no direito,  a suma sabedoria
reside em conciliar, tanto quanto possível, solicitações contraditórias, inspiradas
em interesses opostos e igualmente valiosos, de forma que a satisfação de um
deles não implique o sacrifício total do outro.

A  colisão  entre  a  efetividade  e  a  celeridade
com a busca da verdade real e segurança jurídica deve ser resolvida de modo a
não hipertrofiar um postulado em detrimento do outro. Nem o valor celeridade e
efetividade  deve  primar,  pura  e  simplesmente,  sobre  o  valor  verdade  e
segurança,  nem este  se sobrepor,  em quaisquer  circunstâncias,  àquele,  sob
pena de estender, além da medida razoável, a duração do feito, pelo obsessivo
afã de esgotar todas as possibilidades, mínimas que sejam, de apuração dos
fatos.

Nesse quadro de ideias, surgiu a Lei 8.952/94,
que deu origem ao art. 273, sendo ele, posteriormente, remodelado pela Lei n°
10.444/2002.  Essa  norma  assinala,  dentro  da  possível  conciliação  entre  a
efetividade  e  celeridade  da  prestação  jurisdicional  com  a  verdade  real  e
segurança jurídica, os requisitos e pressupostos que devem ser vislumbrados
por  um  julgador,  quando  estiver  diante  de  um  pleito  consistente  numa
antecipação de tutela.

Assim,  verificando  o magistrado que o caso
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preenche os requisitos do art. 273 do CPC pode conceder a tutela antecipada
pretendida na inicial.

No entanto, o §5º do art. 273 é claro ao dispor
que “Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até final
do julgamento”.

Dessa forma,  verifica-se que o Município de
João Pessoa passou a cumprir  com a obrigação de realizar  o  procedimento
cirúrgico após a concessão da tutela antecipada. Ocorre que, essa tutela deve
ser confirmada ao final  do processo,  não havendo que se falar em perda do
objeto em razão do cumprimento da medida antecipatória.

   Assim, a postulação cinge-se na realização da
cirurgia em razão da autora ser portadora de Escoliose Dorsolombar grave e não
tem condições financeiras de custear tal cirurgia.

O direito a uma vida salutar e à boa assistência
médica e hospitalar, dentre outras passagens, estão elencados na Constituição
Federal no rol dos Direitos Sociais, bem como se encontram na II seção do II
capítulo (da seguridade social) no título VIII (da ordem social) da Carta Política.
Veja-se:

“Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho,
a  moradia,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a
proteção  à  maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos
desamparados, na forma desta Constituição.

Art.  196.  A  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua
promoção, proteção e recuperação.”

Sobre o mencionado artigo,  o  insigne mestre
ALEXANDRE DE MORAES1 leciona:

“A  Constituição  Federal,  em  diversos  dispositivos,  prevê
princípios informadores e regras de competência no tocante á
proteção da saúde pública.
No  preâmbulo  da  Constituição  Federal  destaca-se  a
necessidade de o Estado democrático assegurar o bem-estar
da Sociedade.
Logicamente, dentro do bem-estar, destacado com uma das
finalidades do Estado, encontra-se a Saúde Pública.
Além disso, o direito à vida e à saúde, entre outros aparecem
como conseqüência imediata da consagração da dignidade
da  pessoa  humana  como  fundamento  da  República

1 Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. São Paulo: Atlas, 2002, p. 1904.
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Federativa  do  Brasil.Esse  fundamento  afasta  a  idéia  de
predomínio  das  concepções  transpessoalistas  de  Estado  e
Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Na  mesma  linha  de  pensamento,  o  notável
professor JOSÉ AFONSO DA SILVA2 doutrina:

“A  saúde  é  concebida  como  direito  de  todos  e  dever  do
Estado,  que  a  deve  garantir  mediante  políticas  sociais  e
econômicas que visem a redução do risco de doença e  de
outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da
universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços
que a promovem, protegem e recuperam.”

Da  leitura  do  art.  196  da  CF,  poder-se-ia
concluir  que  a  referida  norma  programática  seria  uma  norma-programa,
indicando um projeto que, em um dia aleatório, seria alcançado pelo Estado.

Ocorre  que  o  Estado,  “lato  sensu”,  deve
efetivamente  proporcionar  a  prevenção  de  doenças,  bem  como  oferecer  os
meios necessários para que os cidadãos possam restabelecer sua saúde.

O direito  à  saúde,  como bem explicita  o  art.
196 da Carta Magna, é direito de todos e dever do Estado (“lato sensu”), deste
modo, o acesso à assistência médica e hospitalar no País deveria ser amplo e
estendido a todos os brasileiros, sem distinção de qualquer natureza.

Ora,  um direito  tão  cristalino  e  evidente  não
pode ficar, como visto, subordinado a qualquer ato burocrático.

Este Eg.  Tribunal  de  Justiça  vem  decidindo
reiteradamente de forma semelhante. Observe-se:

“PRELIMINAR.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO  A  PESSOA
CARENTE.  RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  DOS
ENTES FEDERATIVOS. REJEIÇÃO. - O Estado a que se
refere o art. 196 da Constituição da República é gênero, dos
quais são espécies a União, os Estados-membros, o Distrito
Federal  e  os  Municípios,  sendo  a  responsabilidade
constitucional  solidária de cada um destes  pela saúde da
população.  RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
PESSOA  PORTADORA  DE  DIABETES  MELLITUS  E
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, E CARENTE DE
RECURSOS  FINANCEIROS  PARA  ARCAR  COM  TAL
DESPESA.  DIREITO  FUNDAMENTAL  À  SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

2 Alexandre de Moraes apud José Afonso da Silva – pág. 1904/1905
6



                                                                Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0014507-32.2013.815.2001

196  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  INCIDÊNCIA  DO
ART. 557 DO CPC E SÚMULA 253 DO STJ. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. - A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que  visem  à  redução  do  risco  de  doença  e  de  outros
agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e
serviços  para  sua  promoção,  proteção  e  recuperação.
¿ (artigo 196 da Constituição Federal de 1988). - Recursos
aos quais se nega seguimento com arrimo no art.  557 do
CPC  e  Súmula  253  do  STJ,  que  alcança  o  reexame
necessário. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00026726520128150131,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 31-
10-2014) 

 No mesmo tom:

APELAÇÕES.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  OBRIGAÇÃO DE
FAZER.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO
NECESSÁRIO  A  TRATAMENTO  DE  SAÚDE.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  SOLIDARIEDADE  ENTRE  OS  ENTES
FEDERATIVOS.  DEVER  DO  PODER  PÚBLICO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  TUTELA  DO  DIREITO  À  VIDA.
VALOR  MAIOR.  RECURSO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  NO  STJ  E  DESTE
TRIBUNAL.  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO AOS RECURSOS. - ¿[...] sendo o
SUS composto pela União, Estados-membros e Municípios,
é  de  reconhecer-se,  em  função  da  solidariedade,  a 
legitimidade passiva de quaisquer deles no pólo passivo da
demanda¿1.  -  É  dever  do  Poder  Público,  compreendidos
nessa concepção todos os entes administrativos, assegurar
às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à
medicação  ou  congênere  necessário  à  cura,  controle  ou
abrandamento de suas enfermidades, sob pena de se deixar
o mandamento constitucional (direito à saúde) no limbo da
normatividade abstrata, o que é inadmissível. -  Nos termos
do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de
todos e dever do Estado. Tal premissa impõe ao Estado a
obrigação  de  fornecer  gratuitamente  às  pessoas
desprovidas  de  recursos  financeiros  a  medicação
necessária  para  o  efetivo  tratamento  de  saúde¿  (REsp
828.140/MT, Rel.  Min.      Denise Arruda, Primeira Turma,  
DJ 23.04.2007). 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016304420138150131, - Não possui -, Relator DES JOAO
ALVES DA SILVA , j. em 29-10-2014) 

Não  obstante,  as  mínimas  formalidades
burocráticas que poderiam ser exigidas, quais sejam, a prescrição médica e a
hipossuficiência econômica, estes foram satisfatoriamente observadas.
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Nesse  contexto,  é  forçoso  concluir  que  o
veredicto  do  Primeiro  Grau  encontra-se  absolutamente  consentâneo  com  o
escólio pretoriano prevalente. 

Por  fim,  no  tocante  ao  pleito  de  minoração
dos  honorários  advocatícios,   o  Código  de  Processo  Civil  disciplina  essa
matéria,  estabelecendo, como regra geral,  que seus limites serão calculados
entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, devendo ainda, serem observados: a) o grau de
zelo  profissional;  b)  a  natureza  da  prestação  do  serviço;  c)  a  natureza  e  a
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço (art. 20, § 3º, alíneas 'a', 'b' e 'c', do CPC). Veja-se:

 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.
§  1º  O  juiz,  ao  decidir  qualquer  incidente  ou  recurso,
condenará nas despesas o vencido.
§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do
processo, como também a indenização de viagem, diária de
testemunha e remuneração do assistente técnico.
§ 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 lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
pelo  advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu  serviço.
(Grifei). 

No entanto,  essa  regra  não  será  observada
quando a causa for de pequeno valor ou de valor inestimável, naquelas onde
não houver condenação, assim como quando a Fazenda Pública for vencida, e
nas execuções, embargadas ou não. Nessas situações, aplicar-se-á o disposto
no § 4º do art. 20 do CPC, devendo o magistrado arbitrar equitativamente os
honorários, apreciando os critérios das alíneas do aludido § 3º, veja-se:

Art. 20 Omissis
(...)
§  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.
(Destaquei).

Como se trata de ação em que foi vencida a
Fazenda  Pública  Municipal  devem ser  fixados  de  acordo  com a  apreciação
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equitativa do juiz, observando-se os critérios previstos nas alíneas do § 3º do
art. 20 do CPC.

Nesse  sentido,  são  remansosas  as
jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO  POR  EQUIDADE.
FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE.
 RESP. 1.155.125/MG, JULGADO SOB O RITO DO ART.
543-C, DO CPC.
1.  In  casu,  o  Tribunal  de  origem  concluiu  que  a  verba
sucumbencial  foi  fixada  "em  valor  que  se  adequou  aos
critérios previstos no artigo 20, § § 3º e 4º do Código de
Processo Civil, não comportando a majoração pretendida,
pois  se  trata  de  causa  em  que  foi  vencida  a  Fazenda
Pública".
2.  A jurisprudência  do  STJ  é  firme no  sentido  de  que,
vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não
está  adstrita  aos  limites  percentuais  de  10%  e  20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à
causa ou à condenação,  nos termos do art.  20,  § 4º,  do
CPC,  ou  mesmo  um  valor  fixo,  segundo  o  critério  de
equidade  (Recurso  Especial  1.155.125/MG,  Rel.  Min.
Castro Meira,  DJ de 6/4/2010,  no rito do art.  543-C do
CPC).
3. Recentemente, a Corte Especial confirmou entendimento
no  sentido  de  que,  para  a  fixação  dos  honorários
advocatícios, não se deve levar em consideração "apenas e
somente o valor da causa" (AgRg nos Edcl no Agravo de
Instrumento  nº  1.409.571-SP,  Rel.  Ministro  Napoleão
Numes Maia Filho, DJe de 6.5.2013).
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  188.873/RJ,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013,
DJe 20/05/2013)

E:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º-F DA
LEI  9.494/1997.  MP  2.180-35/2001.  LEI  11.960/2009.
NATUREZA  PROCESSUAL.  APLICAÇÃO  IMEDIATA.
IRRETROATIVIDADE.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  VERBA  HONORÁRIA.
ART. 20, § 4º, DO CPC. SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 1º-F da Lei 9.494/1997, incluído pela MP 2.180-
35, de 24.8.2001, com a redação alterada pelo art. 5º da
Lei 11.960, de 29.6.2009, tem natureza processual, devendo
ser aplicado imediatamente aos processos em tramitação,
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vedada, entretanto, a retroatividade ao período anterior à
sua vigência.
2.  Entendimento  fixado  no  julgamento  do  REsp
1.205.946/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC.
3. O STJ entende ser inviável o Recurso Especial, fundado
na  alínea  "a"  do  permissivo  constitucional,  que  não
especifica quais normas legais foram violadas. Incide, na
espécie,  por  analogia,  o  princípio  contido  na  Súmula
284/STF.
4.  Ademais,  a  revisão  do  valor  fixado  na  instância
ordinária a título de danos morais só é admitida quando
irrisório ou exorbitante (precedentes do STJ), o que não se
afigura no caso dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5.  Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários
advocatícios  não está  adstrita  aos  limites  percentuais  de
10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o
valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20,
§  4º,  do  CPC,  ou  mesmo  uma  quantia  fixa,  segundo  o
critério de equidade.
6.  A  revisão  de  verba  honorária  implica,  como  regra,
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
Recurso Especial (Súmula 7/STJ). Excepciona-se apenas a
hipótese  de  valor  irrisório  ou  exorbitante,  o  que  não  se
configura na espécie.
7. Recurso Especial parcialmente provido.
(Resp  1375320/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
02/05/2013, DJe 29/05/2013)

Assim, com fulcro no § 4º,  art.  20 do CPC,
entendo que deve ser mantida a condenação da verba honorária no valor de R$
1.000,00  (hum  mil  reais),  visto  que  nesse  caso,  o  juiz  pode  arbitrar  os
honorários fora dos limites estabelecidos no § 3º, observando os critérios de
valoração  delineados  na  lei  processual  e  de  acordo  com  o  seu  livre
convencimento, avaliando o trabalho e o esforço do causídico e determinando
um percentual que compense a sua labuta.

Diante  desse  delineamento  jurídico  e  das
razões fáticas do caso vertente,  não há outro  caminho a ser  trilhado,  senão
NEGAR  PROVIMENTO  à  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível,   devendo,
portanto, ser mantida a decisão “a quo”. 

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr.  João Batista Barbosa,  Juiz  convocado,  com jurisdição plena,   em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

11


