
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR  JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001282-21.2013.815.0941 
ORIGEM: Juízo da Vara Única da Comarca de Água Branca
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Francisco de Assis de Oliveira (Adv. Jorge Márcio Pereira – OAB/PB n.
16.051)
APELADA: Cagepa  -  Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba (Adv.  Vital
Henrique de Almeida – OAB/PB n. 9.766)

APELAÇÃO.  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA  COM
PEDIDO LIMINAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO  DE
MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
85, §8º DO CPC. PROVIMENTO DO APELO. 

-  Sendo  os  honorários  advocatícios  arbitrados  de  forma
desarrazoada,  em  valor  que  não  remunera  os  trabalhos
desenvolvidos pelos constituídos, a majoração é medida que
se impõe.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 65.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Francisco  de  Assis  de
Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juízo  da Vara Única da Comarca de
Água Branca nos autos da ação cautelar inominada com pedido liminar,  ajuizada
pelo ora recorrente em face da Cagepa - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba.



Na  decisão  recorrida  (fls.  46/47),  a  douta  magistrada  a  quo,
Andreia  Matos  Texeira,  julgou  procedente  o  pleito  inicial,  para,  confirmando  a
medida  liminar,  determinar  que  a  concessionária  promovida  restabeleça  o
fornecimento de água na residência do demandante. Em seguida, condenou a parte
ré em custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor
da condenação. 

Inconformado com parte do provimento, recorre o promovente,
insurgindo-se, apenas, no tocante aos honorários advocatícios fixados, arguindo que
o  valor  arbitrado  pelo  Magistrado  não  atende  à  sua  natureza  alimentar.  Assim,
pugna pela majoração da verba honorária, em atenção ao que dispõe o texto do art.
85, §8º do CPC. 

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 57v.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o art. 178, do CPC.

É o breve relatório. 

VOTO 

A insurgência reside no valor da condenação atribuída a título
de  honorários  advocatícios,  pois,  segundo  narra  o  recorrente,  o  percentual
estabelecido  em  20%  não  atende  à  natureza  alimentar  da  verba,  nem  tampouco
valoriza o trabalho do advogado.

Antes de analisar propriamento o pedido do autor no sentido
de majorar  os honorários advocatícios,  faz-se necessário retificar  um equívoco no
decisum recorrido, pois quando a sentenciante fixa a verba honorária em “20% sobre o
valor da condenação”, penso que o percentual será arbitrado sobre o valor da causa,
tendo em vista que trata-se de decisão em sede de ação cautelar, sem qualquer cunho
condenatório.

Realizado  este  breve  esclarecimento,  imperioso  registrar  que
nas causas de valor inestimável ou quando o valor da causa for baixo, as verbas de
patrocínio devem ser fixadas de forma equitativa pelo  juiz (art.  85,  §8º  do CPC),
observando o disposto nos incisos do §2º do mesmo dispositivo legal. 

Dessa  forma,  atento  aos  aspectos  estabelecidos  no  parágrafo
mencionado,  entendo  pela  necessidade  de  fixar  os  honorários  no  importe  de  R$
1.000,00  (mil  reais),  a  fim  de  melhor  retribuir  o  trabalho  desempenhado  pelo



causídico e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
razão  pela  qual  reformo  o  teor  da  sentença  relativo  às  verbas  honorárias  de
sucumbência.

A esse respeito, são presentes os seguintes julgados:

PROCESSSUAL CIVIL - Apelação cível - Ação de obrigação
de  fazer  c/c  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  -  Sentença  -
Procedência do pedido - Honorários advocatícios - Art. 20, § 3º
e 4º, do CPC - Pleito de majoração - Cabimento - Provimento. -
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.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00011589220148150071,
2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  ABRAHAM
LINCOLN DA C RAMOS , j. em 27-10-2015) 

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  ART.  20,  §  4º,  CPC
Majoração  Cabimento  Ação  cautelar  de  exibição  de
documento consistente no contrato celebrado entre as partes
Sentença  de  procedência,  com condenação  do  réu na  verba
honorária fixada em R$ 250,00 Apelação da autora pleiteando
a  majoração  da  verba  honorária  Nas  causas  em  que  não
houver  condenação,  os  honorários  serão  fixados  consoante
apreciação equitativa do juiz Inteligência do art. 20, § 4º, CPC
Considerando a natureza da causa e o fato de o magistrado
não estar vinculado ao respectivo valor para arbitrar a verba
honorária, impõe -se a majoração para R$ 1.000,00 RECURSO
PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00005569820128260319 SP 0000556-
98.2012.8.26.0319,  Relator:  Sérgio  Shimura,  Data  de
Julgamento: 14/05/2014, 23ª Câmara de Direito Privado, Data
de Publicação: 20/05/2014)

Em  razão  das  considerações  tecidas,  dou  provimento  ao
recurso apelatório, para fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais),
nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto. 



DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


