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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INCONFORMISMO.  CONSTRUÇÃO  DE
AÇUDE   PELO  ENTE  MUNICIPAL.
PROPRIEDADE  DO  AUTOR.
COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO
PROCEDIMENTO.  DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.  DIREITO  A  INDENIZAÇÃO.
DESTRUIÇÃO  DE  BENFEITORIAS  COM  A
OBRA  PÚBLICA.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  PREJUÍZOS  SOFRIDOS
DEVIDAMENTE  PROVADOS.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SÚMULA  Nº  111,  DO  STJ.
APLICAÇÃO  APENAS  PARA   DEMANDAS
PREVIDENCIÁRIAS.  PERCENTUAL  DA
VERBA  HONORÁRIA.  AUSÊNCIA  DE
EXCESSIVIDADE. 

-  A desapropriação  indireta  constitui-se  num  fato
administrativo pelo qual o Poder Público se apropria
de bem particular, sem a observância dos requisitos
de  declaração  e  da  indenização  prévia.  A
fundamentação legal decorre do disposto no art. 35,
do Decreto-lei nº 3.365/41.

- A responsabilidade civil por dano causado pela obra
pública  ao  particular  nasce  do  só  fato  lesivo  da
construção,  sem  a  necessidade  de  comprovação  da
culpa  do  Poder  Público  ou  de  seus  agentes  e



auxiliares,  bastando  que  seja  provada  a
conduta/realização da obra,  o dano e o nexo causal
entre  a  obra  e  o  dano  suportado  (art.  37,  §6º,  da
Constituição Federal).

- Considerando que houve um apossamento irregular
do bem imóvel particular pelo Poder Público, tendo
em  vista  que  não  foi  precedido  de  procedimento
previsto em lei, sendo dada destinação a parte da terra
com a construção do açude, é cabível ao proprietário
o direito a perdas e danos, correspondente ao valor da
terra nua.   Ainda é devida indenização pelos danos
causados  pela  obra  pública,  tudo apurado no laudo
pericial acostados autos.

-  A Súmula  nº  111,  do  STJ  estabelece  que:  “os
honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre prestações vincendas”. Dito isso,
não há que se falar em aplicabilidade de tal verbete
sumular,  eis  que  não  estamos  diante  de  lide
previdenciária.

-  Evidenciado  nos  autos  que  o  magistrado,  no
momento da fixação da verba honorária, observou o
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,  não  há  que  se  falar  em  excessividade  e,
portanto, em minoração.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de
Triunfo, hostilizando sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca do
Rio do Peixe, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização
ajuizada por  Antonio Batista Lisboa  e Maria das Graças do Nascimento
Lisboa.

Na peça de ingresso, aduziram os autores que, em meados do
mês de março de 2002, o Ente Municipal construiu açude na sua propriedade
(Sítio Capoeiras, no Município de Triunfo), sem o devido consentimento dos
mesmos e sem o prévio processo de desapropriação ou de doação de terreno.

Em  seguida,  afirmaram  que,  em  decorrência  da  usurpação
indevida da propriedade, houve a devastação de inúmeras fruteiras compostas
por goiabeiras, mangueiras, limoeiro. Defenderam que tais fruteiras davam um
lucro de R$ 4.800,00 mensais, complementado a renda para o sustento próprio
e da família.



Destacaram  que  a  obra  irregular  também  destruiu  e  cobriu
totalmente  dois  poços  amazônicos,  os  quais  eram utilizados  para  irrigar  a
plantação, gerando um prejuízo inicial de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Diante  disso,  requereram  a  procedência  do  pedido  com  a
condenação da parte promovida ao pagamento de indenização no valor de R$
344.000,00 pelos danos materiais sofridos.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação
(fls.  45/49),  aduzindo,  preliminarmente,  a  ilegitimidade ativa e  passiva e  a
carência de ação. No mérito, destacou que o açude foi construído por meio de
contrato  de  comodato  formalizado  entre  Raimundo  Batista  Lisboa  e  a
Prefeitura Municipal de Triunfo. Enfatizou que não se está diante de posse
injusta, em razão da existência de contrato de comodato. Ao final, pugnou pelo
acolhimento das questões preambulares e, no mérito, pela improcedência do
pedido. 

Réplica impugnatória (fls. 59/62).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
transigiram, oportunidade na qual foi intimada a parte autora para juntada do
rol de testemunhas (fls. 72).

Petição  com a  apresentação  da  relação  das  testemunhas  (fls.
77).

Audiência  de  instrução  realizada,  tendo  sido  colhido
depoimento  pessoal  do  autor  e  das  testemunhas  por  ele  arroladas,  como
também foi  determinada a realização de perícia  por  expert da Emater (fls.
106/109).

Nova  audiência  de  instrução  realizada  com a  inquirição  das
testemunhas do promovido e nomeação de perito e elaboração de quesitos pelo
julgador (fls. 124/126).

Laudo pericial elaborado (fls. 132/160).

Os litigantes foram intimados para manifestação sobre o laudo,
tendo o autor concordado (fls. 163), ao passo que o Ente Municipal discordou
(fls. 164/165).

Razões finais apresentadas pela parte autora (fls. 188/191).

O magistrado  de  primeiro  grau  proferiu  decisão,  anulando a
perícia  realizada,  em  virtude  da  ausência  de  intimação  das  partes  (fls.
202/203).

Nova perícia realizada (fls. 211/235).

Alegações  finais  apresentadas  pela  Edilidade  Municipal  (fls.
293/296).



Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, a magistrada de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial (fls.
303/309), consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Ante  o  exposto,  do  mais  que  dos  autos  consta  e
princípios de direito concebíveis na espécie, JULGO
PARCIALMENTE  PROCEDENTES  OS  PEDIDOS
para  condenar  o  Município  de  Triunfo  –  PB,  a
indenizar  o  Autor  no  equivalente  a  R$  13.425,80
(treze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta
centavos), a título de danos materiais.

Os valores sofrerão correção monetária a partir da
data  do  laudo  pericial  que  apurou  o  prejuízo  dos
autores  (14/05/2014 – fl.  275),  com base na  TR –
Taxa Referencial até 25/03/2015 e, a partir daí, pelo
IPCA-E  (Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial).

Com relação aos juros moratórios, aplicável o índice
oficial  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança  até  25/03/2015,  nos  termos  da  redação
original do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incidindo, a
partir  de então,  o  percentual  de  6% ao ano,  tudo
conforme restou decidido pelo STF, nas ADIs 4.357 e
4.425, tendo como termo inicial, a citação.

Condeno  o  Ente  demandado  no  pagamento  de
honorários  advocatícios,  estes  fixados,  a  teor  do
disposto nos parágrafos 1º, 2º, 3º, inciso I, e 6º, do
art.  85,  do  Novo CPC,  em 20% (vinte  por  cento)
sobre o valor da condenação, tendo em vista o grau
de zelo do profissional e o trabalho realizado, bem
como o tempo despendido no processo, considerando
que houve instrução processual.

Deixo  de  condenar  o  Ente  sucumbente  nas  custas
processuais,  em  virtude  da  isenção  que  lhe  é
conferida”. (fls. 308/309).

Inconformado, o Ente Municipal interpôs Recurso Apelatório
(fls. 312/316), aduzindo que inexiste comprovação da posse ou propriedade
dos autos à época da desapropriação indireta.  Ainda destaca que o imóvel,
como comprovados pelos recorridos, somente foi adquirido em julho de 2002,
ao passo que a prática dos atos afirmados na inicial ocorreram em março de
2002.

Seguindo suas argumentações, assevera que observou a lei no
momento da construção do açude, eis que celebrou contrato de comodato com
o  real  proprietário  e  possuidor,  o  que  afasta  o  direito  ao  recebimento  de
indenização. Defende a ausência de ato ilícito e de prejuízo material com a
prática do ato administrativo, visto que a construção do açude foi precedida de



autorização  legal  consubstanciada  em contrato  de  comodato,  ressaltando  a
ausência dos requisitos da responsabilidade civil objetiva. 

Finalmente,  destaca  que  os  honorários  advocatícios
sucumbenciais  devem  ser  reduzidos  para  10%  (dez  por  cento)  sem  a
incidência sobre as parcelas vincendas.

Ausência de contrarrazões (fls. 318v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça apresentou
manifestação  (fls.  322/325)  pugnado  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação quanto ao mérito da causa ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste
em perquirir o direito ao recebimento de indenização pelos prejuízos materiais
sofridos com a construção de açude em propriedade rural.

Como se sabe, a desapropriação indireta constitui-se num fato
administrativo pelo qual o Poder Público se apropria de bem particular, sem a
observância  dos  requisitos  de  declaração  e  da  indenização  prévia.  A
fundamentação  legal  decorre  do  disposto  no  art.  35,  do  Decreto-lei  nº
3.365/41, senão vejamos:

“Art.  35.  Os  bens  expropriados,  uma  vez
incorporados  à  Fazenda  Pública,  não  podem  ser
objeto  de  reivindicação,  ainda  que  fundada  em
nulidade do processo de desapropriação. Qualquer
ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e
danos”

Sobre a desapropriação indireta, vejamos os seguintes julgados
dos Tribunais Pátrios:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL
VOLUNTÁRIA.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO  DIRETA  E  INDIRETA.
PRESCRIÇÃO  NÃO  CONSUMADA.  ÁREA
INDENIZÁVEL  MANTIDA.  VALOR.  PERÍCIA
OFICIAL.  INDENIZAÇÃO  JUSTA.  SENTENÇA
CONFIRMADA.  
1. Proposta a ação quando ainda não transcorridos



o prazos legais, não há que se falar em prescrição da
pretensão  indenizatória  por  desapropriação  direta
ou indireta.   2.  O Município  não pode  usurpar  a
propriedade  particular.  A  apropriação  de  bem
particular pelo ente público deve ser feita na forma
de desapropriação. 3.  O apossamento de área não
desapropriada  constitui  desapropriação  indireta  a
qual  requer  indenização  justa  e  integral  ao
expropriado. 4. O art. 27, do Decreto nº 24.643, de
10.07.1934, que contém o Código das Águas, dispõe
que  havendo  mudança  da  corrente  do  rio,  por
utilidade  pública,  o  álveo  abandonado  passa  a
pertencer  ao  expropriante.  5.  Todavia,  inexistindo
prova  de  que  parte  do  imóvel  objeto  de
desapropriação indireta constitui álveo abandonado,
a  indenização deve  abranger  a totalidade da área
indicada pelo perito do Juízo.  6. Deve ser aceita a
avaliação  feita  em perícia  judicial,  cujo  laudo  foi
bem fundamentado e que levou em conta todas as
características  do  imóvel.  7.  Remessa  oficial  e
apelação  voluntária  conhecidas.  8.  Sentença  que
acolheu a pretensão inicial confirmada no reexame
necessário,  prejudicada  a  apelação  voluntária.
(TJMG- Ap Cível/Rem Necessária 1.0338.03.014558-
9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Caetano  Levi  Lopes  ,  2ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  01/08/2017,
publicação da súmula em 07/08/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO.  DESAPROPRIAÇÃO  POR
UTILIDADE  PÚBLICA.  CONSTRUÇÃO  DE
AÇUDE  PÚBLICO.  IMÓVEL  NA  POSSE  DOS
DESAPROPRIADOS.  FIXAÇÃO  DO  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO.  LAUDO  PERICIAL.  PREÇO  DE
MERCADO.  JUROS  COMPENSATÓRIOS.  JUROS
MORATÓRIOS.  1.  Estando  o  laudo  pericial
(desapropriação por utilidade pública) devidamente
fundamentado, firmado por  perito  da confiança do
juízo  e  equidistante  do  interesse  das  partes,  é  de
confirmar-se a sentença, que adotou como preço o
valor da avaliação, tradutor do preço de mercado do
imóvel na região da sua localização. 2. Tem direito à
indenização  o  titular  da  propriedade  do  bem
expropriado,  bem como o  detém somente  a  posse,
que efetivamente tem valor econômico. Extrai-se dos
autos, de forma incontroversa, que os expropriados
detinham a posse do imóvel desapropriando, resulta
induvidoso  o  dever  de  indenizá-los  pelos  prejuízos
causados  com  a  perda  do  bem,  ara  fins  de  obra
pública (construção de açude) (…) (TRF – 1ª Região,
REO 493320064013309, Rel. Des. Olindo Menezes,
4ª Turma, julgado em 23/09/2014).



DESAPROPRIAÇÃO  INDIRETA.  CONSTRUÇÃO
DE  ESTAÇÃO  DE  CAPTAÇÃO  DE  ÁGUA  NO
IMÓVEL  DA  PARTE  AUTORA  SEM  A
COMPETENTE  INDENIZAÇÃO.  APOSSAMENTO
ADMINISTRATIVO  CONFIGURADO.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ADEQUADOS À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.  1.
A  ação  indenizatória  por  desapropriação  indireta
tem  status  de  ação  real,  na  medida  em  que  a
proprietária  da  área  atingida  pela  construção  da
estação de captação de água da CORSAN visa ao
ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes do
apossamento  administrativo.  2.  De  outro  lado,  o
prazo vintenário estabelecido no verbete nº 119 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça foi fixado de
acordo com a antiga regra do CC-1916, no seu art.
550, alterada pelo art.  1.238 do CC-2002, a partir
do qual, o prazo da usucapião extraordinária é de 15
anos, devendo-se temperar a aplicação da lei nova
que reduziu o prazo, diante da incidência da hipótese
prevista no art. 2.028 do CC-2002. Por isso, diante
da  data  do  apossamento  e  do  ajuizamento  da
demanda,  a  prescrição  é  vintenária  e  não trienal,
como pretende a ré. 3. Caracterizado o apossamento
administrativo,  é  devido  a  correspondente
indenização,  Responsabilidade  pelo  ato  ilícito  da
concessionária  de  serviço  público  que  prepondera
na hipótese,  diante  do  princípio  constitucional  da
justa e prévia indenização (art. 5º, XXIV, da CF-88)
(…)  (TJ/RS,  AC  70040416406,  Rel.  Des.  Nelson
Antônio Monteiro Pacheco, 3ª Câmara Cível, julgado
em 12/07/2012). (grifo nosso).

Além  do  mais,  a  Administração  Pública  possui  poderes  e
deveres  inerentes  à  sua  condição  estatal,  sendo  exigida  a  conciliação  dos
preceitos da responsabilidade civil com as normas administrativas que regem
suas atividades. O que não é permitido é que o Poder Público, no momento da
realização  de  suas  obras,  cause  danos  a  terceiros  e  se  exima  de
responsabilidade.

A responsabilidade civil por dano causado pela obra pública ao
particular  nasce  do  só  fato  lesivo  da  construção,  sem  a  necessidade  de
comprovação  da  culpa  do  Poder  Público  ou  de  seus  agentes  e  auxiliares,
bastando que seja  provada a  conduta/realização  da  obra,  o  dano e  o  nexo
causal entre a obra e o dano suportado (art. 37, §6º, da Constituição Federal).

Tal  raciocínio  encontra-se  guarida  na  chamada  justiça
comutativa, a qual ordena que seja repartam os ônus entre todos aqueles que
auferem os  benefícios  da  Administração.  Isso  porque,  se  a  obra  pública  é
realizada  no  interesse  da  coletividade,  justo  e  jurídico  é  que  a  própria



coletividade,  através  do  erário,  repare  o  dano  individual  causado  pela
construção.

Quanto à responsabilidade civil do Poder Público propriamente
dita,  o  art.  37,  §6º,  da  Constituição  Federal  adotou  a  Teoria  do   Risco
Administrativo, segundo a qual o Poder Público deve responder objetivamente
pelos atos lesivos que seus agentes,  nesta qualidade, causarem ao particular.
Assim, a caracterização da responsabilidade fica condicionada à comprovação
de três elementos, quais sejam: a) a conduta do agente estatal; b) o dano; e c) o
nexo de causalidade entre ambos. 

In  casu,  é  fato  incontroverso  nos  autos  de  que  houve  a
construção  de  açude  na  propriedade  rural  denominada  Sítio  Capoeira,
localizada no Município de Triunfo/PB. Além do mais, é possível vislumbrar
que o autor Antonio Batista Lisboa é proprietário da terra descrita na inicial,
conforme documentos de fls. 30/31, contudo houve a construção de açude sem
a devida autorização do proprietário e com a destruição de benfeitorias ali
existentes, conforme apuração em laudo pericial (fls. 271/275).

Os depoimentos das testemunhas corroboram as afirmações do
autor, senão vejamos:

Testemunha Francisco Irisberto Batista afirmou: “(…) que as
águas do açude invadem parte da propriedade dos autores; que o açude já
chegou a sangrar; que o depoente não sabe informar com precisão a área de
terra coberta durante a maior cheia do açude; que sabe informar que das
terras que são cobertas pelas águas do açude, quatro tarefas são exploradas
com fruteiras como: mangueiras, cajueiros, pinhas, goiabeiras e coqueiros;
que o depoente sabe informar que as fruteiras rendem ao autor anualmente, a
importância de dois mil a dois mil e quinhentos reais; que os autores não
assinaram  nenhum  documento  aderindo  a  construção  do  açude;  que  os
promoventes não receberam qualquer indenização do Município de Triunfo;
(...)” (fls. 107).

Ainda,  a  testemunha  Sebastião  Lisboa  disse:  “(…)  que  as
águas do açude invadem parte da propriedade dos autores; que o açude já
chegou  a  sangrar;  que  quando  o  açude  está  sangrando  cobre
aproximadamente de cinco a seis tarefas de terras pertencentes aos autores;
que quatro tarefas são exploradas com fruteiras como: magueiras, cajueiros,
pinhas,  goiabeiras  e  coqueiros;  que  o  depoente  sabe  informar  que  as
fruteiras rendem ao autor anualmente, a importância de três a quatro mil
reais;  que  não  sabe  informar  se  os  autores  assinaram algum documento
aderindo  a  construção  do  açude;  que  os  promoventes  não  receberam
qualquer indenização do Município de Triunfo; (...)” (fls. 108).

Ressalte-se que até mesmo as testemunhas arroladas pela parte
recorrente/promovida corroboram as afirmações do autor, como pode ser visto
da transcrição do depoimento abaixo:

A  testemunha  Deusdete  Lisboa  da  Silva  afirmou:  “que  o
Município  de  Triunfo  construiu  um açude  no  sítio  Capoeiras,  cujas  águas
banhas (sic) a propriedade do autor; que as águas do açude Capoeiras cobrem



além da faixa de terra do autor, terras que pertencem ao irmão do autor e a
Ednaldo;  (…)  que  na  área  de  terra  que  pertence  ao  autor  havia  algumas
fruteiras,  como dezoito  pés  de  cajus,  uns  seis  pés  de  mangas;  (…) que  o
depoente tem conhecimento que anualmente o autor vendia a safra de mangas,
inclusive com retiradas de carroças e carradas de mangas (...)”. (fls. 124). 

No depoimento  da  testemunha  de  defesa,  Francisco  Antônio
Lisboa, também ficou esclarecida a questão, senão vejamos: “que o Município
de Triunfo construiu um açude no sítio Capoeiras, cujas águas banhas (sic) a
propriedade do autor; que as águas do açude Capoeiras cobrem além da faixa
de terra do autor, terras que pertencem ao irmão do autor e a Ednaldo; (…) que
na área de terra do autor havia algumas fruteiras; (…) que o depoente não tem
conhecimento que anualmente o autor vendia a safra de mangas; (…) que no
local da construção do açude havia dois poços artesianos; (…) que as águas do
açude cobrem parte das terras do autor, do irmão do autor de nome Raimundo
Batista e de Ednaldo”. (fls. 125).

Consigne-se que o contrato de comodato acostados aos autos
para construção do açude foi firmado entre o Sr. Raimundo Batista Lisboa e a
Prefeitura Municipal de Triunfo, contudo não há provas de que o comodante
era o real proprietário do imóvel ali descrito no momento da formalização da
avença.

Pela  argumentação acima alinhavada,  entendo que houve um
apossamento irregular do bem imóvel particular pelo Poder Público, tendo em
vista  que  não  foi  precedido  de  procedimento  previsto  em  lei,  sendo  dada
destinação a parte da terra com a construção do açude e, por isso, cabe ao
proprietário o direito a perdas e danos, correspondente ao valor da terra nua.
Ainda  é  devida  indenização  pelos  danos  causados  pela  obra  pública,  tudo
apurado no laudo pericial acostados autos. 

No mais, não há que se falar em limitação do percentual dos
honorários advocatícios às prestações vencidas com base na Súmula nº 111, do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  eis  que  esta  veda a  incidência  de  honorários
advocatícios sobre as parcelas vincendas nas ações previdenciárias, o que não
é o caso dos autos. 

Por fim, cumpre ressaltar que para fixação da verba honorária,
deve  o  magistrado  considerar  o  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.  Além disso,  quando
existente  condenação  em  valor  certo  a  apreciação  do  juiz  terá  como
parâmetros, em regra,  o percentual mínimo de dez por cento e máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação.

Vejamos, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil d 2015
em seu artigo 85, § 2º:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor. 

(…)



§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior:

“Critérios para Fixação dos Honorários. São objetivos
e  devem  ser  advogado,  a  competência  com  que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender
seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis
de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade  da  causa,  o  tempo  despendido  pelo
causídico  desde  o início  até  o  término da ação,  são
circunstâncias que devem ser necessariamente levadas
em  consideração  pelo  juiz  quando  da  fixação  dos
honorários  de  advogado” (Código de  Processo  Civil
Comentado, 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais,
1996, p. 379).

Destarte,  na  presente  demanda,  considerando  a  natureza  da
causa,  o  trabalho  realizado  pelo  patrono  e  o  tempo exigido  para  o
serviço,  entendo  que  o  valor  arbitrado  na  instância  a  quo não  merece
minoração  (20%),  posto  que  tal  montante  se  mostra  adequado  à  justa
remuneração do profissional.

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Deixo de majorar a verba honorária, em virtude da sua fixação
no patamar máximo.

É COMO VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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