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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0001333-32.2013.815.0941

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Francisco de Assis Alexandre Venceslau – Adv. Jorge
Marcio Pereira – OAB/PB nº 16.051

Apelada: Cagepa – Companhia de Água e Esgotos da Paraíba
– Adv. Vital Henrique de Almeida – OAB/PB nº 9.766

EMENTA:  AÇÃO  CAUTELAR  INOMINADA  COM
PEDIDO DE LIMINAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. INTELIGÊNCIA
DO  ARTIGO  85,  §8º  DO  CPC/2015.  REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO.

Art.  85  §  8º  -  CPC.  Nas  causas  em  que  for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação
equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco de

Assis  Alexandre hostilizando sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única

da  Comarca  de  Água  Branca/PB  que,  nos  autos  de  Ação  Cautelar

Inominada  com  Pedido  de  Liminar  ajuizada  pelo  apelante  contra  a

Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, ora apelada. 

Sentenciando  o  feito,  o  magistrado  singular  julgou

procedente o pedido autoral (fls. 46/47) confirmando a liminar deferida

anteriormente para determinar que a empresa promovida restabeleça o

fornecimento de água, ainda que não tenha ocorrido o pagamento contido

na  notificação  demandada,  condenando  a  empresa  promovida  ao

pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte

por cento).

Irresignado, o recorrente interpôs suas razões recursais

(fls.  49/54) pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso,  de

modo a reformar a sentença para que haja a majoração dos honorários

arbitrados.

Devidamente  intimada,  a  empresa  apelada  não

apresentou suas contrarrazões recursais, conforme se extrai da certidão

de fl. 57v.

 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça

emitiu parecer (fls. 65/67) opinando pelo prosseguimento do recurso, sem

se manifestar a respeito do mérito.

É o relatório.
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VOTO 

A questão  trazida  nos  autos  se  refere  ao  pedido  do

Autor para que a sentença seja reformada parcialmente apenas no sentido

de majorar os honorários advocatícios que foram arbitrados em favor do

procurador do apelado.

Em  sua  decisão,  o  Juízo  a  quo arbitrou  a  verba

honorária em 20% (vinte por cento) com base no valor da causa que foi

fixada em R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), o que equivale ao

valor de R$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Neste sentido, o recorrente pleiteou em seu recurso a majoração de tal

verba  para  um  valor  condizente  aos  serviços  prestados  pelo  seu

signatário.

A respeito do pagamento de honorários, o Código de

Processo  Civil,  em  seu  artigo  85,  enumera  os  requisitos  a  serem

observados para a sua concessão:

Art. 85. A sentença condenará o vencido

a  pagar  honorários  ao  advogado  do

vencedor. 

§1º. São devidos honorários advocatícios na

reconvenção,  no cumprimento de sentença,

provisório  ou  definitivo,  na  execução,

resistida ou não, e nos recursos interpostos,

cumulativamente. 

§ 2º. Os honorários serão fixados entre

o mínimo de dez e o máximo de vinte

por cento sobre o valor da condenação,
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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. 

No  entanto,  tais  regras  não  devem  ser  observadas

quando  a  causa  for  inestimável  ou  irrisório  o  proveito  econômico  da

mesma ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o artigo 8º do

mesmo artigo prevê fixação de honorários por apreciação equitativa, como

determina o dispositivo transcrito:

§ 8º. Nas causas em que for inestimável

ou  irrisório  o  proveito  econômico  ou,

ainda, quando o valor da causa for muito

baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos

honorários  por  apreciação  equitativa,

observando o disposto nos incisos  do §

2º.

Desta forma, depreende-se que o caso dos autos trata

de ação cautelar inominada com pedido de liminar em que a CAGEPA -

Companhia  de  Água  e  Esgotos  da  Paraíba  fora  condenada  a  pagar

honorários advocatícios, sendo assim, o pagamento dos honorários devem

ser arbitrados de acordo com o artigo 85, §8º do novo CPC, tendo em

vista que o valor da causa foi de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito

reais) e o Juízo a quo condenou a empresa promovida ao pagamento de

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                            4



Processo nº. 0001333-32.2013.815.0941

20% (vinte por cento) deste valor, R$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais

e sessenta centavos), ou seja, montante de honorários irrisórios, diante

do porte da empresa apelada.

Sobre tal questão, o Superior Tribunal de Justiça tem

entendimento semelhante, como colacionamos abaixo:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO

INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.

IRRISORIEDADE.  MAJORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.  1.  O  recurso  especial  não

comporta  o  exame  de  questões  que

impliquem revolvimento  do contexto  fático-

probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.  Em  hipóteses  excepcionais,  quando

evidentemente  irrisória  a  verba  honorária

arbitrada na origem, a jurisprudência desta

Corte permite afastar o óbice da Súmula n.

7/STJ,  autorizando  a  revisão  do  valor  da

verba sucumbencial. 3. No caso dos autos,

o  Tribunal  de  origem  arbitrou  os

honorários  advocatícios  em  valor

irrisório,  sendo  necessária  sua

majoração,  a  fim  de  remunerar

adequadamente  o  advogado  da  parte

vencedora, sobretudo ante a substancial

responsabilidade  assumida  pelo

profissional  ao  patrocinar  causa que

envolve  discussão  sobre  objetos  de  grande

valor.  4. Agravo interno provido.  (AgInt no

REsp  1577318/PR,  Rel.  Ministro  MARCO
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BUZZI,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  ANTONIO

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado

em 21/09/2017, DJe 03/10/2017).

RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.

HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VALOR

IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1.

Cinge-se a controvérsia a definir se o valor

arbitrado a título de honorários advocatícios

pelo  Tribunal  local  é  de  tal  modo  irrisório,

tendo em vista  os  parâmetros  orientadores

das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do artigo 20

do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  que

justifique  a  intervenção  excepcional  desta

Corte.  2. O Superior Tribunal de Justiça,

afastando  a  incidência  da  Súmula  nº

7/STJ,  tem  reexaminado  o  montante

fixado  pelas  instâncias  ordinárias  a

título de honorários advocatícios quando

irrisório ou abusivo. 3.  No caso,  a verba

honorária  foi  estabelecida  para  duas  ações

julgadas  improcedentes  simultaneamente  -

ação declaratória  combinada com obrigação

de fazer e ação cautelar de sequestro -, no

montante  de  R$  6.000,00  (seis  mil  reais),

apesar  de  o  valor  da  causa  ser  de  R$

3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil

reais). 4. O valor da causa não deve servir de

parâmetro  isolado  para  a  fixação  da  verba

honorária na espécie, tendo em vista que a

pretensão deduzida em juízo não se traduz

em obrigação de pagar quantia certa, mas de

restituí-la  antecipadamente,  antes  do prazo
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previsto nas normas que regulam o fundo de

investimento  demandado.  5.  O  proveito

econômico da lide não pode ser aferido pelo

valor inicialmente investido, que já pertencia

à parte autora, embora não disponível. 6. Na

hipótese,  justifica-se  a  excepcional

intervenção  desta  Corte  para  majorar  os

honorários para R$ 39.000,00 (trinta e nove

mil  reais),  equivalente  a  1%  do  valor  da

causa, quantia que remunera condignamente

o  serviço  prestado  pelos  advogados.  7.

Recurso especial provido. (REsp 1601556/RJ,

Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,

TERCEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016,

DJe 20/06/2016)

Assim,  em  respeito  à  essencialidade  da  função  do

advogado frente a justiça,  conforme previsão da CF/88, em seu artigo

133,  mesmo  nas  causas  de  menor  complexidade,  os  honorários

advocatícios devem ser fixados de forma razoável, de modo a não ferir a

dignidade da profissão.

Desta feita, considerando o elevado zelo profissional do

patrono do apelante, entendo que os honorários do advogado devem ser

majorados para R$ 500,00 (quinhentos reais), levando também em conta

a razoável duração do processo (ajuizada em novembro de 2013) bem

como a natureza da ação (fornecimento de água).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO para reformar parcialmente a sentença, somente para majorar a

condenação da verba honorária para o valor de R$ 500,00 (quinhentos
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reais), obedecendo o disposto no §8º do artigo 85 do CPC/2015.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram  do
julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o
Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá
e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

06
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