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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE  PROMOVENTE.
INTENTO DE MAJORAÇÃO DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO.
APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 20, §§ 3º E 4º,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
PRINCÍPIOS  DA  PROPORCIONALIDADE  E
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO. 

-  Nas  causas  em  que  não  houver  condenação,  os
honorários  são  fixados  mediante  apreciação
equitativa  do  juiz,  observados  o  grau  de  zelo  do
profissional,  o  lugar  da  prestação  do  serviço,  a
natureza  e  a  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado  pelo  advogado,  bem  como  o  tempo
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despendido na sua realização.

- Não se tendo, na espécie, observado-se essa diretriz
legal, é de se dar provimento à apelação, para que
não  reste  desprestigiado  o  trabalho  profissional
executado.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o apelo.

Gilvan  Batista  Maia propôs  a  presente Ação
Declaratória  de  Inexistência  de  Débito, em  face  da  Energisa  Paraíba  –
Distribuidora  de  Energia  S/A, objetivando  a  declaração  de  inexigibilidade  do
montante  de  R$  3.500,79  (três  mil,  quinhentos  reais  e  setenta  e  nove  centavos),
cobrado  injustamente  pela  promovida,  sob  o  argumento  de  suposto  resíduo  de
consumo.

Devidamente  citada,  a Energisa  Paraíba  –
Distribuidora de Energia S/A apresentou contestação, fls. 21/37, na qual refutou os
termos  da  exordial,  postulando,  por  fim,  pela  total  improcedência  dos
requerimentos.

O Magistrado  a quo, fls.  45/48, julgou procedente a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

(…)  JULGO PROCEDENTE  o pedido vestibular e,
por  conseguinte  DECLARO  INEXISTENTE  O
DÉBITO  REFERENTE  A  RECUPERAÇÃO  DE
CONSUMO E DETERMINO O CANCELAMENTO
DO DÉBITO CONSTANTE DA FATURA DE FLS.
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10/11  NO VALOR  TOTAL  DE  R$  3.500,79  (TRÊS
MIL  E  QUINHENTOS  E  SETENTA  E  NOVE
CENTAVOS) acostada ao caderno processual.
Condeno a ré, por fim, nas custas processuais e em
honorários  advocatícios  que  arbitro  em  R$  400,00
(Quatrocentos  Reais)  os  termos  do  art.  20  §  4º  do
CPC.

Inconformado,  Gilvan  Batista  Maia interpôs
APELAÇÃO, fls. 51/56, e, nas suas razões, requereu a reforma da sentença, apenas no
tocante à majoração dos honorários advocatícios fixados, sob o fundamente de seu
arbitramento  ser  irrisório,  não  levando  em  consideração  a  importância  e  a
indispensabilidade do advogado à administração da justiça.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  recorrida,
consoante certidão de fl. 66.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Analisando o caderno processual, vislumbra-se que o
inconformismo da  parte  apelante  diz  respeito  tão-somente  acerca  do  patamar  da
verba honorária.

Com  efeito,  pretende  o  recorrente  a  reforma  da
sentença,  a  fim de que se  proceda  à  majoração  dos  honorários  advocatícios,  por
entender terem sido esses arbitrados de forma inferior ao que lhe seria de justiça.

Conforme se apreende da decisão do Magistrado de
primeiro grau, a fixação se deu no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), levando
em consideração as disposições do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973,
então em vigor à época da prolação da sentença, que assim estatuía:

Apelação Cível nº 0001496-61.2014.815.0881                                                                                                                                                                               3



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:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III  -  a  natureza e importância da causa,  o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço
IV - 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.

Ocorre  que,  a  despeito  de  ressaltada  a  aplicação
desse  preceito,  denota-se  que  o  valor  atribuído,  realmente,  não  se  apresenta
condizente com os parâmetros legais, em especial porque o valor da causa não é de
elevada monta.

Em  verdade,  em  casos  dessa  estirpe,  quando  não
houver condenação na lide, os honorários são fixados mediante apreciação equitativa
do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
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natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o
tempo despendido na sua realização.

A doutrina,  sobre  o  caso,  através  de  Yussef  Said
Cahali preceitua: 

...o  arbitramento  dos  HONORÁRIOS  segundo  o
critério  da  eqüidade  não  se  desvincula  da
consideração  do  grau  de  zelo  do  profissional,  da
natureza  e  importância  da  causa,  do  trabalho
realizado pelo advogado e do tempo despendido na
sua prestação; assim o determina o parágrafo 4º do
art.  20,  na  expressa  remissão  que  faz  aos  fatores
informativos indicados no parágrafo 3º, letras a, b e
c. (In. Honorários Advocatícios, p. 495).

In casu, não é razoável a fixação dos honorários advo-
catícios em quantia inferior ao salário-mínimo vigente, a ponto de desprestigiar o la-
bor e a dedicação do advogado na defesa dos interesses de seu cliente.

Assim, devidamente constatado que o valor a título
de honorários advocatícios fixado pelo Magistrado primevo encontra-se em disso-
nância com os critérios contidos no § 4º, do art. 20, do Código de Processo Civil e, le-
vando em consideração as peculiaridades do caso concreto e atento aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, entendo merecer acolhida a pretensão disposta
nas  razões  recursais,  devendo,  portanto,  ser  a  verba honorária majorada para R$
1.000,00 (um mil reais),  importância a qual considero adequada,  suficiente e justa
para remunerar condignamente o trabalho do ilustre causídico.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  para majorar os honorários de sucumbência ao valor de R$ 1.000,00
(hum mil reais).

É o VOTO. 
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Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

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

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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