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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº .0002527-07.2008.815.0371
ORIGEM               : 4ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE : Indústria e Comercio de Algodão Salete Ltda
ADVOGADOS      : Fabricio Abrantes de Oliveira – OAB/PB 10.384
APELADO : Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A
ADVOGADO        : Geraldez Tomaz Filho – OAB/PB 11404

PROCESSUAL  CIVIL  –Apelação  Cível  -
Ação ordinária de cobrança – Preliminar –
Arguida  em  sede  de  contrarrazões  –
Ausência  de  interesse  recursal   -  Não
cabimento  –  Demonstrado  necessidade  e
utilidade do recurso – Rejeição.

- Tem interesse em recorrer aquele que não
obteve do processo tudo o que poderia ter
obtido. Deve demonstrar necessidade mais
utilidade  em  interpor  o  recurso,  como  o
único  meio  para  obter,  naquele  processo,
algum proveito  do  ponto  de  vista  prático,
demonstrando  o  seu  prejuízo  com  a
decisão ora impugnada.

- No caso em questão, a parte apelante foi
parcialmente  vencida  na  demanda,  tendo
interesse em recorrer da r. sentença.

CONSTITUCIONAL  E  CONSUMIDOR  –
Apelação  Cível  -     Ação  ordinária  de
cobrança – Sentença julgada parcialmente
procedente  –  Irresignação  -  Alegação  de
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necessidade  de  remessa  dos  autos  à
contadoria  judicial  –  Não  cabimento  –
Valores  corretamente  apresentados  –
Cálculos  aritméticos  e  simples   -
Honorários advocatícios    – Art. 20, § 3º, do
CPC  -   Pleito  de  minoração  -   Não
cabimento  –   Reembolso  das  custas
processuais – Devido -  Justiça gratuita não
concedida - Desprovimento.

−Não  há  que  se  falar  em  remessa  dos
autos à Contadoria Judicial, uma vez que a
solução  se  dá  pela  análise  do  material
probatório acostado, tendo em vista que os
valores  foram  corretamente  apresentados
diante de cálculos aritméticos e simples.

- O  Código de Processo Civil  disciplina os
honorários  advocatícios,  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).

- Não é caso de extirpação da condenação
inerente  ao  reembolso  das  custas
processuais  em  prol  da  apelada,  sob  a
alegação de que foi concedido o benefício
da  justiça  gratuita  à  concessionária  de
energia elétrica, uma vez que  nem sequer
fora  requerido  o  benefício  da  justiça
gratuita,  tendo  a  parte  autora  efetuado  o
pagamento de todas as custas processuais.

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal  de Justiça,  por  votação uníssona, rejeitar a preliminar e negar
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provimento  à  apelação,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  da  súmula  de
julgamento.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA PARAÍBA – DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA S/A  ingressou com ação ordinária de cobrança em face da
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO SALETE LTDA.

Em  sentença  exarada  às  fls.  246/247  o
MM. Juiz  “a  quo”  julgou parcialmente procedente a  pretensão inicial  para
condenar  a  promovida  ao  pagamento  em  favor  da  promovente  de  R$
149.219,88 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e dezenove reais e oitenta
e  oito  centavos),  acrescido  de  juros  e  mora  de  1%  a.m  e  atualizado
monetariamente  pelo  INPC,  a  partir  do  vencimento  de  cada  prestação
inadimplida. Condenou, ainda, a parte promovida ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 8% do valor
da condenação, atento aos critérios do art. 20, § 4º, do CPC, notadamente
pela ausência de ingresso na fase probatória e observando-se o longo prazo
de conclusão “in albis” desta ação.

Embargos  de  declaração  interposto  pela
parte autora às fls. 250/256, os quais foram rejeitados pelo MM. Juiz “ a quo”
às fls. 259/259v.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de
apelação às fls.  262/267, aduzindo que a r.  sentença deve ser anulada e
determinado o retorno dos autos à vara de origem para que se proceda à
instrução do feito, inclusive, se submetendo à Contadoria Judicial para que
apresente  relatório  discriminado  sobre  as  faturas  cobradas  e  suas
atualizações financeiras, mês a mês. Alegou, ainda, que se faz necessária a
minoração  dos  honorários  advocatícios,  posto  que  não  houve  instrução
processual. 

Dessa  forma,  requereu  o  provimento  da
apelação, com a anulação da r. sentença e retorno dos autos para que se
proceda  à  instrução  do  feito;  alternativamente  e  sucessivamente,  reforma
parcial da sentença para que o crédito da apelada se restrinja ao montante
expresso nas faturas de agosto a outubro de 2005,  bem como diante da
sucumbência  parcial  recíproca  das  partes,  haja  compensação  da  verba
honorária ou seja minorada o que foi ficada em prol da apelada e que seja
extirpada  a  condenação  da  apelante  inerente  ao  reembolso  das  custas
processuais em prol da apelada, vez que esta nunca desembolsou a tal título.
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Devidamente  intimada,  a  parte  ré
apresentou  contrarrazões  às  fls.  271/291,  alegando,  preliminarmente,  a
ausência de interesse recursal, tendo em vista o reconhecimento da dívida
pela  apelante,  de  modo  que,  o  pagamento  do  débito  já  estava  sendo
realizado. No mérito, aduziu que diferentemente do aludido na apelação, os
valores de R$ 3.567,86 (três mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e
seis reais) referem-se às parcelas do contrato de financiamento, firmado em
28/08/2003, no qual o consumo dos anos de 2001 a 2003 foram divididos em
60 meses, sendo totalmente devidos os valores. Asseverou, ainda, que o feito
resta totalmente instruído, uma vez que todos os documentos suficientes para
demonstrar os elementos da relação de obrigação discutido, sendo incabível a
anulação  da  sentença,  com  retorno  dos  autos  à  fase  de  instrução  para
submetê-la  à  contadoria  judicial.  Em relação  aos  honorários  advocatícios,
afirmou ser indevida a minoração, pugnando, ao final,  pelo acolhimento da
preliminar arguida e que seja negado provimento ao recurso de apelação.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fls.308/311).

Diante  da  preliminar  de  ausência  de
interesse recursal alegada pela apelada, a parte apelante foi  intimada à fl.
314, apresentando manifestação Às fls. 315/317, pugnando pela rejeição da
preliminar e provimento do recurso, com a reforma da sentença.

É o que interessa a relatar.

V O T O

Preliminar – Falta de interesse recursal

A  apelada  alegou,  preliminarmente,  nas
contrarrazões  a  ausência  de  interesse  recursal,  tendo  em  vista  o
reconhecimento  da  dívida  pela  apelante,  de  modo  que,  o  pagamento  do
débito já estava sendo realizado.

Como  se  sabe  o  “interesse  processual”
está calcado no trinômio “utilidade, necessidade e adequação” do provimento
jurisdicional.

Tem interesse em recorrer aquele que não
obteve  do  processo  tudo  o  que  poderia  ter  obtido.  Deve  demonstrar
necessidade mais utilidade em interpor o recurso, como o único meio para
obter,  naquele  processo,  algum  proveito  do  ponto  de  vista  prático,
demonstrando o seu prejuízo com a decisão ora impugnada.
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“ In casu sub judice”, verifica-se que restou
configurado o interesse da parte autora em recorrer, uma vez que ela insurgiu
da r. sentença, aduzindo a necessidade de anulação da sentença para que se
proceda à  instrução do feito,  submetendo-o à  contadoria  judicial  para que
apresente  relatório  discriminado  sobre  as  faturas  cobradas  e  suas
atualizações  financeiras,  mês  a  mês.  Confirmou  que  existe  o  termo  de
confissão de dívida, mas que este tem como objeto jurídico o consumo efetivo
da energia com utilização da demanda, não havendo utilização da demanda
contratada, não há que se falar naquele débito daquele mês, isto é, os valores
cobrados  não  podem incluir  o  quantum a  título  de  demanda embutido  na
fatura, não sendo caso de novação objetiva. Alegou, ainda, a necessidade de
minoração dos honorários  advocatícios  e não ser  devida o reembolso das
custas processuais. 

Dessa  forma,  vê-se  que  como  a  parte
apelante foi parcialmente vencida na demanda, tem interesse em recorrer da
r. sentença.

Por  todo  exposto,  rejeita-se  a  preliminar
arguida.

MÉRITO

Alegou a parte promovida que a r. sentença
deve ser anulada para que os autos sejam encaminhados à vara de origem a
fim de serem remetidos à Contadoria Judicial  para que apresente relatório
discriminado sobre as faturas cobradas e suas atualizações financeiras, mês a
mês.

No entanto, joeirando os autos, vê-se que
não há que se falar em remessa dos autos à Contadoria Judicial, uma vez que
a solução se dá pela análise do material probatório acostado.

É que a r. sentença detalhou a origem da
referida dívida, qual seja, inadimplemento das faturas dos meses de 2005,e m
decorrência  do  efetivo  consumo,  até  a  extinção  contratual  e  as  parcelas
remanescentes  de  contrato  de  financiamento  nº  00009378,  firmado  em
28/08/2003,  relativo  a  débitos  vencidos  nos  anos  de  2001  a  2003,  cujo
vencimento se daria entre 27.09.2003 a 01.08.2008.

Dessa  forma,  resta  claro  que  o  valor
cobrado compreende o importe referente ao consumo de energia elétrica dos
meses de agosto, setembro e outubro de 2005 e o saldo remanescente do
contrato  de  financiamento  nº  00009378,  relativo  a  11  (onze)  faturas  de
consumo de energia elétrica com vencimentos entre 24/08/2001 e 28/04/2003,
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que restavam inadimplidas, parceladas em 60 (sessenta) vezes, de modo que
a  ora  apelante  efetuaria  o  pagamento  do  contrato  de  financiamento  de
28/08/2003 até 04/09/2008.

Assim, o contrato de financiamento entre as
partes vigeu até 28.09.2005, sendo devido o pagamento de consumo até o
mês de setembro de 2005. Portanto, a fatura com vencimento em 01/09/2005
no valor de R$ 18.567,76 (dezoito mil quinhentos e sessenta e sete reais e
setenta e seis centavos), referente ao consumo de agosto de 2005 e a com
vencimento em 04/10/2005, no valor de R$ 20.048,46 (vinte mil e quarenta e
oito reais e quarenta e seis centavos), referente ao consumo de setembro de
2005 são devidas.

Ressalte-se que a soma das duas faturas,
totalizaram R$ 38.616,22 (trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte
e dois centavos), referente ao consumo dos meses de agosto e setembro de
2005.

Em relação à cobrança referente ao Termo
de Confissão de dívida, os valores cobrados nos meses dos anos de 2006,
2007 e 2008, mesmo sem consumo nestes anos, vê-se que os valores de R$
3.567,86  (três  mil,  quinhentos  e  sessenta  e  sete  reais  e  oitenta  e  seis
centavos) referem-se as parcelas do financiamento, firmado em 28/08/2003,
no qual o consumo foi dos anos de 2001 a 2003, divididos em 60 meses.
Logo, totalmente devidos os valores.

Diante  do  exposto,  observa-se
desnecessário  o  encaminhamento  dos  autos  à  Contadoria  Judicial,  para
apresentar  relatório  discriminado  sobre  as  faturas  cobradas  e  suas
atualizações financeiras, posto que o feito resta totalmente instruído, pois os
cálculos são meramente aritméticos, simples, não tendo dúvida que o valor
devido  totaliza  R$  149.219,88  (cento  e  quarenta  e  nove  mil,  duzentos  e
dezenove reais e oitenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora de 1%
a.m  (art.  406,  CC),  e  atualizado  monetariamente  pelo  INPC,  a  partir  do
vencimento de cada prestação inadimplida.

Importante  destacar  que  o  pedido
sucessivo da apelante no sentido de que o crédito da apelada se restrinja ao
montante expresso nas faturas de agosto a outubro de 2005, também não
merece prosperar,  posto que conforme disposto acima,  as parcelas  de R$
3.567,86 (três quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos)
referem-se ao consumo utilizado entre 2001 e 2003, e não ao consumo dos
meses de agosto a outubro de 2005. 

No  tocante  aos  honorários  advocatícios,
observa-se  que  o  MM.  Juiz  fixou-os  em 8% (oito  por  cento)  do  valor  da
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condenação,  nos  termos  do  art.  20,  §  4º  do  CPC/1973,  justificando  pela
ausência de ingresso na fase probatória e observando-se o prazo “in albis”
desta ação.

Quanto  ao  pleito  de  minoração  do  ora
apelante,  certo é  que o Código de Processo Civil  disciplina os honorários
advocatícios,  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),
confira-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  os
honorários, apreciando os critérios das alíneas do aludido § 3º, veja-se:

§  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).
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“In  casu  subjecto”,  trata-se  de  ação
ordinária de cobrança em que a promovida foi condenada a pagar em favor
da autora o valor de R$ 149.219,88 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e
dezenove reais e oitenta e oito centavos), acrescido de juros de mora de 1%
a.m e atualizado monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento de cada
prestação inadimplida. Assim, diante da condenação, vê-se que os honorários
devem ser fixados nos termos do art. 20, § 3º do CPC.

Portanto,  com fulcro  no  §  3º,  art.  20  do
CPC, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento, não cabendo minoração dos honorários
que já foram fixados aquém do mínimo legal.

Por fim, no tocante ao pleito de extirpação
da condenação inerente ao reembolso das custas processuais em prol  da
apelada, sob a alegação de que foi concedido o benefício da justiça gratuita à
concessionária de energia elétrica, também não lhe assiste razão.

É que, joeirando os autos, observa-se que
nem sequer fora requerido o benefício da justiça gratuita, tendo a parte autora
efetuado o pagamento de todas as custas processuais.

Por todo o exposto, rejeita-se a preliminar
e nega-se provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a r.
sentença.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, (relator), o Exmo. Des. Luís Silvio Ramalho Júnior,
e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.
Marilene Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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