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 ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  DANOS 
MORAIS  –  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  PARA 
DESCONSTITUIR  A  DÍVIDA  COBRADA  - 
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - ARTIGO  20, 
PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL - CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR 
ENVOLVIDO NO LITÍGIO -  MAJORAÇÃO DA 
VERBA  HONORÁRIA  -   POSSIBILIDADE  – 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
-  Não  tendo  havido  condenação,  aplicável  a 
regra do  parágrafo 4º do art.  20 do  Código de 
Processo Civil, o qual não estabelece base de 
cálculo,  nem fixa limites mínimo e máximo,  tal 
como  ocorre  com  o  seu  parágrafo  3º.  Não 
obstante a duração razoável de trâmite do feito, 
observa-se que o arbitramento  dos  honorários 
advocatícios não mostra correspondência com o 
valor envolvido no litígio, cabendo a majoração 
daquela  verba  sem  que  isso  caracterize 
qualquer excesso.
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VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de 
Apelação Cível.

ACORDAM, os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  DAR 
PROVIMENTO PARCIAL ao  recurso  de  apelação,  nos  termos  do  voto  do 
Relator e da certidão de julgamento de fl. 87.

RELATÓRIO

 Trata-se de Apelação Cível judicializada por MARIA EUNICE 
DA SILVA, irresignada com a sentença que, nos autos da Ação Declaratória 
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 
Tutela Antecipada, em face da Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia 
S/A, julgou procedente em parte o pedido autoral.

Na origem, a autora, ora apelante, intentou Ação Declaratória 
de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 
Tutela Antecipada, pretendendo fosse declarada inexigível  a cobrança feita 
pela  recorrida,  a  título  de  recuperação  de  consumo  (fl.  15),  em razão  de 
procedimento  irregular  da  recorrida,  bem  como  fosse  condenada  a  parte 
demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente  citada,  a  recorrida  apresentou  contestação  e 
documentos (fls. 23/46).

Impugnação à Contestação (fls. 49/52).
Intimados acerca de produção de provas, as partes quedaram-

se inertes (fl. 56).
O  Magistrado  “a  quo”  prolatou  sentença  às  fls.57/61,  nos 

seguintes termos finais: 

[…]
JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  O  PEDIDO 
FORMULADO  NA  INICIAL  para  desconstituir  o  débito  
relativo  à  recuperação  de  consumo  cobrado  pela  
promovida, representada pela fatura de fls. 15, no valor  
de  R$ 11.983,75 (onze mil, novecentos e oitenta e três  
reais  e  setenta  e  cinco  centavos),  e  julgar  
IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.
Condeno,  ainda,  a  parte  promovida  no  pagamento  de 
custas processais e honorários advocatícios que fixo em 
R$ 400,00 (quatrocentos reais), conforme o disposto no 
§ 4º, do art. 20, do CPC.

O  autor,  inconformado  com  a  decisão,  interpôs  recurso 
apelatório  às  fls.64/67,  pugnando  pela  reforma  da  sentença  guerreada, 
pugnando  pela  majoração  dos  honorários  advocatícios  para  que  sejam 
fixados no percentual de 20 % (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões não apresentadas (fl. 74).
Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça não 

emitiu parecer de mérito (fls. 79/82).
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É o Relatório.

VOTO       
Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do 

recurso.
A  matéria  devolvida  pelo  recurso  de  apelação  cinge-se  às 

hipóteses de aplicação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.  Esta 
excepciona a regra geral para o arbitramento dos honorários advocatícios.Isto 
é, os honorários devem ser arbitrados mediante aplicação equitativa do Juiz, 
atendidos os critérios das alineas do parágrafo 3º, 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. 

No  caso,  pede  o  apelante  a  reforma  do  julgado  para  a 
majoração da verba honorária sucumbencial fixada pelo Juízo a quo, para que 
sejam fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

No  caso  dos  autos,  vejo  que  a  sentença  de  fls.  57/61 
reconheceu a inexigibilidade do débito cobrado pela Energisa, ora apelada, 
decorrente de recuperação de consumo, representada pela fatura de fl. 15, no 
valor de R$ 11.983,75 (onze mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e 
cinco centavos), e julgou improcedente o pedido relativo aos danos morais. 

Assim,  não  tendo  havido  condenação,  aplicável  a  regra  do 
parágrafo 4º do art. 20 do Código de Processo Civil: 

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. 

Nesse  sentido,  é  uníssona  a  jurisprudência  do  STJ.  Senão 
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.  ART.  20,  §§ 3º  E 4º,  DO CPC.  
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  APRECIAÇÃO 
EQUITATIVA  DO  MAGISTRADO.  VENCIDA  A 
FAZENDA  PÚBLICA.  MAJORAÇÃO.  REEXAME  DE 
FATOS  E  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  
DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal  
de origem fixou a verba honorária em atendimento aos  
critérios de razoabilidade, tempo despendido e trabalho  
desenvolvido, frisando, ainda, que o feito, até a prolação 
da sentença, tramitou por pouco mais de um ano. 2.  O 
art. 20, § 4º, do CPC estabelece que, nas causas de  
pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em 
que  não  houver  condenação  ou  for  vencida  a  
Fazenda  Pública,  o  magistrado  deve  arbitrar  os  
honorários  advocatícios  conforme  sua  apreciação 
equitativa, observados os contornos inscritos no § 3º do  
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referido dispositivo legal,  que estabelece que a fixação 
da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do  
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza  
e  importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo  
advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Em 
tais hipóteses,  a verba honorária pode ser fixada em 
percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do 
art.  20 do Código de Processo Civil,  a teor do que  
dispõe  o  §  4º  do  citado  artigo,  porquanto  esse 
dispositivo  processual  não faz  nenhuma referência  
ao  limite  a  que  se  deve  restringir  o  julgador  por  
ocasião  do  arbitramento. 4.  A  fixação  da  verba 
honorária  pelo  critério  da  equidade,  na  instância  
ordinária,  é  matéria  de  ordem  fática  insuscetível  de  
reexame na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.  
5.  Os  honorários  advocatícios  são  passíveis  de 
modificação na instância  especial  tão somente quando 
se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o não que se deu  
no caso dos autos. Agravo regimental improvido. (STJ   ,  
Relator:  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  Data  de 
Julgamento: 24/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA) (grifos 
acrescidos).

Constata-se, pois, que tal dispositivo não impõe ao julgador a 
aplicação  dos  limites  percentuais  mínimo  e  máximo  (10%  e  20%, 
respectivamente),  tampouco estabelece a base de cálculo da verba,  como 
ocorre  no  parágrafo  3º  do  mesmo  artigo,  que  trata  das  hipóteses  de 
condenação. 

Para  essa  atribuição  é  essencial  definir,  dentre  outros,  a 
natureza e a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado 
e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ainda ser levado em conta o 
valor da causa ou da condenação, dependendo do caso concreto, tudo em 
conformidade  com  os  parâmetros  estabelecidos  no  parágrafo  3º  do 
mencionado dispositivo legal. 

Pois  bem,  o  feito  tramitou  entre  22  de  janeiro  de  2013 
(protocolo  da  distribuição  da  ação)  e  21  de  janeiro  de  2014  (prolação  da 
sentença), não se revestindo de maior complexidade. 

Não obstante isso, observo que o patrono da recorrente tinha 
domicílio profissional na mesma Comarca da sede do juízo (São Bento) e que 
o montante que a recorrente pretendia desconstituir alcançava R$ 11.983,75.

Desta forma, o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 
400,00  (quatrocentos  reais)  não  mostra  correspondência  com  o  valor 
envolvido no litígio. 

Para bem prestigiar o labor dos profissionais do Direito, tenho 
como possível a majoração da referida verba para R$ 1.000,00 (Um mil reais), 
sem que isso configure qualquer excesso. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS.  ART.  20,  §§  3º  E  4º,  DO  CPC.  
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VALOR IRRISÓRIO.  AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA 
DA SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.  
Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  os  honorários  
advocatícios são passíveis de modificação na instância  
especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou  
exorbitantes,  o  que  ocorreu  in  casu.  2.  No caso  dos 
autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em 
valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos  
causídicos, que atuaram com zelo na demanda por  
eles  patrocinada,  merecendo  ser  recompensados  
financeiramente  de  forma  condigna,  sob  pena  de  
aviltamento da profissão de advogado, essencial ao  
funcionamento da Justiça. 3. A fixação dos honorários  
advocatícios não deve levar em consideração apenas e  
somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido  
pelo advogado, assim como a complexidade da causa.  
Honorários  advocatícios  majorados.  Agravo  regimental  
improvido.  (STJ  -  AgRg  no  REsp:  1399400  RS 
2013/0276375-5,  Relator:  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS,  Data  de  Julgamento:  12/11/2013,  T2  -  
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
20/11/2013) (grifei).

"PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.   HONORÁRIOS   
ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO  EM  VALOR 
IRRISÓRIO.1. Em caso idêntico ao dos autos, a Primeira  
Turma afetou agravo à Corte Especial, ocasião em que  
se entendeu que a fixação dos honorários advocatícios  
não deve levar  em consideração  apenas e somente  o  
valor  da  causa,  sendo  a  verba  honorária  fixada  em 
menos  de  R$  100,00  (cem  reais)  claramente 
insuficiente  para  remunerar  condignamente  o  
trabalho  do  advogado (AgRg  nos  EDcl  no  Ag 
1409571⁄RS, Rel.  Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,  
Corte  Especial,  DJe  06⁄05⁄2013).2.  Agravo  regimental  
provido."  (AgRg  no  AREsp  199.921⁄RS,  Rel.  Ministro  
BENEDITO GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA,  julgado 
em 20⁄06⁄2013, DJe 27⁄06⁄2013.) (negritei).

 
"PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.REVISÃO.  VALOR  IRRISÓRIO.  
POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte adotou o entendimento de 
que  os  honorários  advocatícios  são  passíveis  de 
modificação na instância especial tão somente quando se 
mostrarem irrisórios ou exorbitantes, sendo certo que a 
ideia  de  razoabilidade  extrapola  o  mero  confronto  de  
valores da causa e da verba de sucumbência.
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2.  No  caso,  o  valor  arbitrado  na  origem  foi  
considerado irrisório (aproximadamente R$ 120,00) e,  
portanto,  majorado  para  R$  800,00,  consoante  as 
disposições do art.  20,  § 4º, do  Código de Processo 
Civil.3.  Agravo  regimental  não  provido."  (AgRg  no 
AREsp  4.765⁄RS,  Rel.  Min.  Castro  Meira,  Segunda  
Turma,  julgado  em  6.12.2011,  DJe  19.12.2011.)  (grifo 
meu)

 

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO 
APELATÓRIO, para majorar a verba honorária sucumbencial, fixando-a 
em  R$  1.000,00  (um  mil  reais),  mantendo-se  inalterados  os  demais 
termos da sentença. 

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paulo Lavor, Promotor 
de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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