
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001554-36.2012.815.0331
Origem : 2ª Vara da Comarca de Santa Rita
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Indústria de Cerâmica Ltda
Advogados : Pedro Barreto Pires e outros
Apelada : FICISA - Fonseca Irmãos Comércio e Indústria Ltda
Advogado : Elmano Cunha Ribeiro

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  TUTELA  ANTECIPATÓRIA  E  RESILIÇÃO
CONTRATUAL. CONTRATO  DE  LOCAÇÃO  DE
IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO.  INOCORRÊNCIA.
FEITO  JULGADO  IMPROCEDENTE  NO  JUÍZO
MONOCRÁTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.  QUANTIA  INFERIOR  AO
SALÁRIO-MÍNIMO  VIGENTE.  MAJORAÇÃO.
DETERMINAÇÃO.  APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

-  Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável  e  naquelas  em  que  não  houver
condenação,  os  honorários  serão  fixados  consoante
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
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realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido
para  seu  serviço,  de  acordo  com  o  preceito
insculpido no art.  20,  §  4º,  do Código de Processo
Civil.

- O julgador, em face do princípio da razoabilidade,
não deve arbitrar honorários advocatícios, em valor
inferior ao salário-mínimo vigente, para que não haja
o desprestígio ao labor e dedicação do causídico na
defesa dos interesses de seu cliente.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

FICISA - Fonseca Irmãos Comércio e Indústria Ltda
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipatória e Resilição Contratual
em face da Indústria de Cerâmica Ltda, alegando a celebração de contrato de locação
de imóvel com a empresa promovida, o qual prevê em suas cláusulas oitava e décima
primeira, a permissão para que terceiros interessados possam visitar o imóvel, a fim
de adquiri-lo, as quais foram consideradas descumpridas, razão pela qual pleiteia a
resolução contratual. 

Devidamente  citada,  a  demandada  ofereceu
contestação, fls.  48/53,  na qual refutou os termos da exordial,  postulando, por fim,
pela total improcedência do pedido.

Antecipação de tutela deferida, fl. 34.

A Magistrada a quo julgou improcedente a pretensão
exordial, consignando os seguintes termos, fls. 80/85:
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Diante do exposto e considerando tudo o mais que
dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à
espécie,  JULGO  IMPROCEDENTE o  pedido
autoral,  nos termos dos arts. 269, inc. I,  do CPC, e
art. 421 e ss. do CC.
Revogo a liminar de fl. 34.
Condeno a autora nas custas processuais devidas ao
FEPJ (já recolhidas), e em honorários advocatícios, os
quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada com o teor do édito judicial, a  parte
demandada manejou APELAÇÃO, fls. 88/93, aduzindo, em síntese, a necessidade de
majoração da verba honorária, haja vista não ser proporcional ao labor exercido pelo
causídico da promovida, porquanto pugna pela reforma da sentença, a fim de que os
honorários sucumbenciais sejam arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da
causa atualizado.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  parte  autora,
consoante certidão de fl. 97.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame da insurgência recursal.

De  antemão,  importante  consignar  que,  nas
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demandas  em  que  não  houver  condenação,  como  a  presente,  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 despendido na sua realização,
como determina o art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios.  Essa  verba  honorária  será  devida,
também, nos casos em que o advogado funcionar em
causa própria.
(…)
§  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.

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).

No mesmo sentido, recentemente se pronunciou esta
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Corte:

DANO  MORAL.  COBRANÇA  DE  IPTU.  CDA
BASEADA  EM  CADASTRO  NÃO  ALTERADO.
DANO  NÃO  CARACTERIZADO.  APELAÇÃO.
AUTOR.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
DANO  MORAL.  DESPROVIMENTO.  RÉU.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  QUANTIA
IRISÓRIA.  ART.  20,  §4º,  DO  CPC.  MAJORAÇÃO.
PROVIMENTO. Para a configuração do dano moral é
necessário que a conduta tenha trazido sofrimento e
humilhação ao indivíduo, não sendo suficiente para
caracterizá-lo a simples cobrança de imposto. Mesmo
o  valor  da  causa  sendo  pequeno,  os  honorários
advocatícios devem ser arbitrados para corresponder
à justa remuneração do trabalho profissional. (TJPB;
AC  073.2011.004.385-5/001;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram  da
Cunha Ramos; DJPB 22/01/2013; Pág. 13).

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, em parte, 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  PARCIAL
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AO APELO, apenas para majorar a verba honorária sucumbencial para o montante
de R$ 1.000,00 (um mil reais), com arrimo no § 4º, do art. 20, do Código de Processo
Civil.

É como VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

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

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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