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ACÓRDÃO
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Origem : Vara Única da Comarca de Santana dos Garrotes.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO
INTERTEMPORAL.  DECISÃO  PUBLICADA
NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  PRESSUPOSTOS  DE
ADMISSIBILIDADE  QUE  DEVEM
OBSERVAR  AS  NORMAS  PROCESSUAIS
ANTIGAS. CONHECIMENTO DO APELO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17
de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça”  (Enunciado  Administrativo  nº  2  do
Superior Tribunal de Justiça).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE  DÉBITO  C/C  REPETIÇÃO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO
QUANTO AOS  DANOS  MORAIS.  AMEAÇA
DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA E COBRANÇA IRREGULAR DE
CONSUMO.  PLEITO  INDENIZATÓRIO.
DESCABIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE
CONJUNTO  PROBATÓRIO  ACERCA  DE
HUMILHAÇÃO  E  CONSTRANGIMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS  PROBATÓRIO.  NÃO
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO
DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. ART.
333,  I,  DO  CPC.  MERO  DISSABOR.  NÃO
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CONFIGURAÇÃO  DO  DEVER  DE
INDENIZAR.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS.
ALEGAÇÃO DE VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO
CONSOANTE  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. MONTANTE ARBITRADO
DE  FORMA  RAZOÁVEL.  MAJORAÇÃO
INDEVIDA. DESPROVIMENTO DO APELO.

– Nos casos  sujeitos  ao  microssistema
consumerista,  a  inversão  do  ônus  da  prova  em
favor  do  consumidor  depende  da  prévia
demonstração  da  verossimilhança  das  alegações
por  ele  formuladas,  caso  contrário,  incumbe  ao
autor  o  ônus  de  comprovar  suas  afirmações,  nos
termos do art. 333, I, do CPC.

-  Ausente  prova  nos  autos  a  corroborar  a  tese
trazida  na  exordial  de  que  houve  humilhação  e
constrangimento perante vizinhos ocasionados pela
ameaça de suspensão no fornecimento do serviço
de  energia  elétrica  e  pela  cobrança  indevida  de
consumo,  reputa-se  indevida  a  indenização  por
danos morais na hipótese.

-  Além  do  mais,  a reparação  por  danos  morais
pressupõe  a demonstração  de  que  os  transtornos
sofridos causaram aflição, angústia e desequilíbrio
no  bem-estar  do  indivíduo,  não  se  confundindo
com o mero dissabor ou insatisfação.

-  Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável  e  naquelas  em  que  não  houver
condenação  ou for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e
nas execuções, embargadas ou não, os honorários
serão  fixados  consoante  apreciação  equitativa  do
Julgador, atendidos os critérios de grau de zelo do
profissional,  lugar  de  prestação  do  serviço,
natureza  e  complexidade  da  causa,  trabalho
realizado  pelo  advogado e  tempo exigido para  o
seu serviço.

-  Considerando trabalho realizado, o grau de zelo
do profissional, o valor econômico em questão e,
finalmente,  à  proporcionalidade  do  serviço
prestado, entendo que a verba honorária fixada pelo
juiz de base retribuiu de forma adequada o trabalho
do  profissional,  não  merecendo,  portanto,  ser
majorada.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão  ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.   

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por Antonio  Luis
Gonzaga contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Santana dos Garrotes que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida em face da
Energisa  Paraíba  –  Distribuidora  de  Energia  Elétrica  S/A.,  julgou
parcialmente procedente o pleito autoral.

Na peça de ingresso, afirmou a autora  ter sido surpreendida
com  notificação  de  imposição  de  multa  administrativa  pela  empresa
promovida,  em  virtude  da  constatação  de  desvio  de  energia  elétrica  do
ramal  de  ligação do seu  equipamento de  medição,  após  a  realização de
inspeção.

Em seguida, alegou a impossibilidade de presunção absoluta
da irregularidade verificada pela empresa, tendo em vista que a inspeção foi
parcial  e  não  ocorreu  na  sua  presença.  Ainda  asseverou  a  ausência  de
menção aos danos efetivamente constatados no equipamento e do período
de ocorrência da alegada irregularidade no registro de consumo.

Defendeu  que,  “somente  perícia  técnica,  feita  de  forma
antecipada e realizada por  profissional  devidamente  habilitado e  sob o
crivo  do  contraditório,  poderia  demonstrar  com  segurança  as
irregularidades alegas nos termos de ocorrências”.

Asseverou  a  ausência  de  inadimplemento  das  contas  de
consumo  regular,  sendo  incabível,  portanto,  o  corte  de  energia  da  sua
unidade  consumidora.  Ainda  destacou  os  constrangimentos  gerados  pela
conduta da demandada perante seus vizinhos e a sociedade em geral, posto
que  a  notícia  se  espalhou  rapidamente,  até  mesmo  por  ser  uma cidade
pequena.

Argumentou que a ameaça de corte de energia e a cobrança
irregular de valores ofenderam sua honra e imagem, sendo, portanto, cabível
a indenização por danos morais.

Diante  de  tais  fatos,  pugnou,  em  sede  de  antecipação  de
tutela,  pela  suspensão  da  multa  administrativa,  com  a  manutenção  do
fornecimento da energia. No mérito, requereu a procedência do pedido, nos
seguintes termos: a) declaração de nulidade das cobranças das diferenças de
consumo; b) restituição em dobro dos valores indevidamente já pagos e c)
condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais).

Tutela  antecipada  parcialmente  deferida,  determinando  a
abstenção de efetuar o corte de energia na unidade referida nos autos ou,
caso o corte já tenha se efetivado, o restabelecimento do fornecimento de
energia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.
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Devidamente  citada,  a  parte  promovida  apresentou
contestação (fls. 35/63), alegando, preliminarmente, a carência de ação, por
ausência de interesse de agir. No mérito, destacou a legalidade da cobrança,
por ter sido constatado o desvio de energia. Também defendeu ter agido no
exercício regular de direito, no momento em que realizou a fiscalização e,
consequentemente, a recuperação de consumo. 

Asseverou a correta aplicação dos cálculos na cobrança de
recuperação de consumo, porquanto procedeu com a revisão do faturamento
com base na diferença existente entre o consumo real e o aferido à menor.
Aduziu a inexistência de dano, sendo incabível o pedido de indenização por
danos  morais.  Finalmente,  pleiteou  pela  improcedência  dos  pedidos
contidos na exordial.

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  parcial,  ficando
consignados os seguintes termos na parte dispositiva:

“Julgo  procedente  em  parte  o  pedido  para:  a)
declarar  cancelada somente  a  cobrança relativa
às  rubricas  recuperação  de  consumo  e  custo
(multa) administrativo, no valor de R$ 601,33 fl.
22  b)  rejeito  o pedido de repetição de  indébito,
ante a inexistência de comprovação de pagamento
c) condeno o promovido à repetição em dobro dos
valores  efetivamente  pagos  pelo  autor  em
decorrência de débito ora afastado.
Sobre  os  valores  incidirão  juros  de  1%  a.m  a
contar da citação válida e atualização monetária
pelo  INPC  a  contar  de  cada  pagamento
efetivamente realizado.
Ante  a  sucumbência  mínima  da  parte  autora,
condeno custas e honorários pelo promovido, estes
fixados em R$ 500,00”.

 
Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.

88/96), aduzindo ser cabível a indenização por danos morais, tendo em vista
que a ameaça de corte no fornecimento de energia e a cobrança irregular de
valores  ofenderam  sua  honra  e  imagem.  Ainda  ressalta  a  entrada  dos
funcionários da empresa em sua casa, com a falsa afirmativa de que seria
feita apenas uma averiguação de possível sobrecarga de energia para fins de
indenização ao consumidor.

Finalmente, destaca a fixação de honorários advocatícios em
valor ínfimo, ressaltando que devem ser arbitrados em 20% sobre o valor da
causa.

Embora devidamente intimada, a empresa promovida deixou
transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões (fls. 109).
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O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 113/116), manifestando-se pelo prosseguimento
do recurso sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

- Do Juízo de Admissibilidade

Antes  de  analisar  os  requisitos  de  admissibilidade  dos
presentes recursos, cumpre tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado  desde  logo  aos  processos  pendentes,  a  teor  do  que  dispõe  seu
artigo 1.046.  Entretanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do
Direito  Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato
jurídico processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas
partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente
de  Processualistas  Civis  (V  FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de
diferentes escolas de pensamentos, a fim de discutir a Lei n.º 13.105/2015 e
emitir enunciados aprovados por unanimidade de seus participantes – teve
um  de  seus  grupos  temáticos  dedicados  à  discussão  do Direito
Intertemporal.

Sob  esse  enfoque,  analisando  sistematicamente  o  Novo
Código de Processo Civil  e  os enunciados do FPPC quanto ao tema em
debate, entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às
sentenças publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua
vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, o prazo para interposição de
eventual  recurso  transcorreu  de  acordo  com  o  que  ali  se  encontrava
disposto. Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos
princípios e regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo, não se poderia agora, após a entrada em vigência do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir o já mencionado ato jurídico processual perfeito e o direito subjetivo
processual  da  parte,  que  foram consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça emitiu
enunciados administrativos, dirimindo eventuais dúvidas acerca da questão
em análise, senão vejamos:
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“Enunciado número 2.  Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a
decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)
devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

“Enunciado  número  7.  Somente  nos  recursos
interpostos contra decisão publicada a partir  de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma
do art. 85, § 11, do novo CPC”.

Dito isto, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual  tal
regramento deverá regular os efeitos e os requisitos de admissibilidade do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem, preenchidos os pressupostos de admissibilidade de
acordo  com os  termos  dispostos  no  Código de  Processo  Civil  de  1973,
conheço da apelação, passando à análise dos argumentos recursais. 

- Do Juízo de Mérito

O cerne da questão diz respeito ao pedido de indenização por
danos morais, tendo em vista a suposta falha na prestação de serviços pela
apelada, decorrente da ameaça de corte no fornecimento de energia e  da
cobrança irregular de consumo perpetradas pela empresa promovida. Ainda,
cabe a análise do pedido de majoração da verba honorária sucumbencial
para o patamar de 20% sobre o valor da causa.

Pois  bem.  Como  é  sabido,  trata-se  de  concessionária  de
serviço  público,  devendo-se  nas  ações  indenizatórias  contra  si  propostas
observância à regra disposta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que
disciplina a responsabilidade objetiva do Estado, independente de culpa e
assentada no risco administrativo. Vejamos:

“Art. 37
(omissis)
§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade,  causarem  a  terceiros,  assegurado  o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.” (grifo nosso)

O dispositivo é claro e objetivo. Ele afasta a necessidade de
se provar a culpa quando se tratar de atos praticados por agentes do Estado
ou mesmo de pessoas jurídicas de direito privado “prestadoras de serviços
públicos”, que causem danos a terceiros. Bastará, então, que se demonstrem
o fato, o dano e o nexo causal entre ambos existentes, não sendo necessária
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a prova de culpa do funcionário causador do dano. Diz, ainda, o artigo que
nos  casos  de  dolo ou culpa  do agente,  tem a  pessoa  jurídica  direito  de
regresso  contra  o  servidor,  o  que fulmina  com a  exigência  de  prova  da
culpa. 

Acerca da temática, discorre Hely Lopes Meirelles (Direito
Administrativo Brasileiro, RT, 17ª ed):

“Todo  o  ato  ou  omissão  de  agente
administrativo,  desde  que  lesivo  e
injusto,  é  reparável  pela  Fazenda
Pública,  sem se  indagar  se  provém do
jus imperii ou do jus gestionis, uma vez
que  ambos  são  formas  de  atuação
administrativa

De  antemão,  entendo  não  merecer  qualquer  reforma  a
sentença que declarou a improcedência da pretensão indenizatória de ordem
moral, uma vez que, como bem observado pelo Magistrado a quo,  embora
tenham sido  constatadas imperfeições  no  procedimento  de  apuração  de
consumo não faturado, não houve a efetiva suspensão no fornecimento da
energia elétrica na residência da apelante.

Com efeito, o conjunto das provas acostado aos autos foi, a
meu ver, frágil e insuficiente para sustentar a versão descrita na inicial. Isso
porque, a dinâmica dos acontecimentos narrados sustenta-se tão somente na
narrativa da própria autora, inexistindo sequer prova testemunhal produzida
nos presentes autos a confirmar a ocorrência dos fatos nos moldes narrados
pela recorrente.

Do mesmo modo, não cuidou a autora de trazer sequer um
indício de prova de modo a corroborar  a  afirmação de que teria  sofrido
humilhações em razão de comentários de vizinhos e curiosos, limitando-se a
pretensão inicial a meras alegações despidas de respaldo probatório.

Caberia à promovente o ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito,  encargo atribuído pelo inciso I  do art.  333 do CPC, e como
assim não o fez, a improcedência do pedido era medida de rigor.

Acrescente-se  que  tal  regra  incide  até  mesmo  nos  casos
submetidos  às normas consumeristas.  Apesar  de o Código de Defesa do
Consumidor prever a inversão do ônus probatório,  deve o autor da ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
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mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil,  o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova  em  seu  favor,  conforme  será
analisado em seguida. Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da
sua  relação  de  causalidade  com  determinado
produto ou serviço é do consumidor.  Em relação a
estes dois pressupostos da responsabilidade civil do
fornecedor  (dano  e  nexo  causal),  não  houve
alteração  da  norma  de  distribuição  do  encargo
probatório do art. 333 do CPC.” (Responsabilidade
civil no código de defesa do consumidor e a defesa
do  fornecedor.  São  Paulo:  Saraiva,  2002.  p.328,
grifo nosso)

Noutro aspecto,  o mero aborrecimento inerente à  cobrança
irregular de consumo e à ameaça de suspensão no fornecimento de energia
elétrica, sem maior repercussão, não enseja reparação civil por dano moral. 

Leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em seu  bem
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral,  porquanto,  além de fazerem
parte  da  normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no
trabalho,  no  trânsito,  entre  os  amigos  e  até  no
ambiente familiar, tais situações, não são intensas e
duradouras,  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico  do  indivíduo"  (Responsabilidade  Civil.
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Assim sendo, mesmo que comprovado o ato ilícito por parte
da  empresa  recorrida,  em  cobrar  indevidamente  valor  não  consumido  e
ameaçar  a  suspensão no fornecimento  de  energia  elétrica,  tais fatos não
implicam danos morais indenizáveis,  a  não  ser  que  reste  sobejamente
demonstrado  que  os  transtornos  sofridos  causaram  aflição,  angústia  e
desequilíbrio em seu bem-estar, o que, efetivamente, não ocorreu.

Destarte,  não  se  verifica  o  dano,  pressuposto  necessário  à
percepção de indenização,  pois a  simples irritação ou aborrecimento não
devem  ser  compensados  pecuniariamente,  sob  pena  de  banalização  do
instituto.
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Quanto ao pedido de majoração da verba honorária  para o
patamar de 20% sobre o valor da causa, entendo que também não merece
prosperar.  Isso  porque,  nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável  e naquelas em que não houver condenação  ou for vencida a
Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
fixados consoante apreciação equitativa do Julgador, atendidos os critérios
de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e
complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido
para o seu serviço.

 Assim dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 20,
§§ 3º e 4º:

“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. 
(…)
§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 local de prestação do serviço; e 
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
§  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  equitativa  do  juiz,
atendidas  as  normas  das  alíneas  a,  b  e  c  do
parágrafo anterior”.

Nelson  Nery  Júnior orienta  sobre  os  elementos
considerados à fixação dos honorários advocatícios:

“Critérios  para  Fixação  dos  Honorários.  São
objetivos  e  devem ser  advogado,  a  competência
com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde
não resida,  os  níveis  de  honorários  na  comarca
onde  se  processa  a  ação,  a  complexidade  da
causa, o tempo despendido pelo causídico desde o
início até o término da ação,  são circunstâncias
que  devem  ser  necessariamente  levadas  em
consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado”  (Código  de  Processo
Civil  Comentado, 2ª  ed.,  São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1996, p. 379).
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Ademais, consoante o entendimento consolidado no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, o julgador pode, com base no art. 20, §4º
do CPC, eleger como base de cálculo tanto o valor da causa, como arbitrar
valor fixo,  levando-se em consideração o caso posto em juízo à  luz dos
preceitos constantes das alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do referido comando
legal.

Vejamos recente julgado sobre o tema:

“PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.  PRETENSÃO
DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
ALEGAÇÃO  DE  VERBA  HONORÁRIA
IRRISÓRIA.  INOCORRÊNCIA.  AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.  Conforme  a  jurisprudência  desta  Corte,  o
magistrado,  no  momento  da  fixação  da  verba
honorária, 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, com base no
art. 20, § 4º, do CPC, pode eleger como base de
cálculo  tanto  o  valor  da  causa,  como  arbitrar
valor  fixo,  levando  em  consideração  o  caso
concreto  à  luz  dos  preceitos  constantes  das
alíneas  "a",  "b"  e  "c"  do  §  3º  do  referido
preceito  legal. 2.  In  casu,  considerando  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  onde  os
embargos  à  execução  trataram  de  matéria  de
baixa  complexidade,  com  jurisprudência
pacificada  no  âmbito  do  STJ,  não  se  mostra
irrisória a quantia fixada em R$ 1.000,00 (um mil
reais),  em juízo de equidade,  nos termos do art.
20,  §  3º  e  §  4º,  do  CPC.  3.  Embargos  de
declaração  conhecidos  como agravo  regimental,
ao  qual  se  nega  provimento”.  (EDcl  no  AREsp
217.470/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
14/04/2015, DJe 17/04/2015)

Portanto,  entendo  que  o  arbitramento  dos  honorários
advocatícios  pela  prestação  de  serviços  deve  considerar  o  trabalho
realizado, o grau de zelo, o valor econômico em questão e, finalmente, à
proporcionalidade do serviço prestado. Acrescente-se que devem ser fixados
com moderação  e  justiça,  porém  sem  caracterizar  retribuição  ínfima  ou
demasiada, de certa forma desestimulante e incompatível com a dignidade
da profissão. 

Na  verdade,  devem  ser  arbitrados  com  vistas  ao  caso
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concreto, de molde a que representem adequada remuneração ao trabalho
profissional, o que ocorreu no presente caso, não havendo, portanto, que se
falar em majoração.

Isso posto,  NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-
se incólume a sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado, com jurisdição limitada,  em substituição ao Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura,
juiz convocado em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
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, 13 de junho
de 2016.

Ricardo Vital de Almeida 
Juiz de Direito Convocado - Relator
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