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APELANTE 02       : Hindemburgo Barcia Vital Duarte e outros
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APELADOS           : Os mesmos

QUESTÃO  PRÉVIA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA. 
POLUIÇÃO SONORA.  AUTORES  SUPOSTAMENTE 
ATINGIDOS. MEIO AMBIENTE HÍGIDO. DIREITO DE 
TODOS. INTERESSE DIFUSO. ART.  225 DA CF/88. 
PARTES  LEGITIMADAS.  REJEIÇÃO  DA  MATÉRIA 
PRECEDENTE.

O meio ambiente hígido é direito de todos, garantido, 
inclusive,  pela  Constituição Federal  (art.  225),  o  que 
autoriza todo cidadão demandar na sua defesa.

PRELIMINAR.  FALTA  DE  INTERESSE 
PROCESSUAL.  DEFESA  DO  MEIO  AMBIENTE. 
SUPOSTA  NECESSIDADE  DE  AÇÃO  COLETIVA. 
DIREITO DE VIZINHANÇA. PROCESSO INDIVIDUAL. 
CABIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO DA PREFACIAL. 

Tratando-se  de  demanda  proposta  a  fim  de  tutelar 
direito dos vizinhos, é pertinente o processo individual, 
eis que não há defesa de interesse transindividual. 

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  PROMOVIDO.  AÇÃO 
COMINATÓRIA.  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL. 
POLUIÇÃO  SONORA  E  ATMOSFÉRICA 
DEMONSTRADA.  PROCEDÊNCIA,  EM  PARTE,  DO 
PEDIDO.  ADOÇÃO  DE  MEDIDAS  PARA  DIMINUIR 
OS  INFORTÚNIOS.  IRESSIGNAÇÃO  APELATÓRIA. 
ALEGAÇÃO  DE  REGULARIZAÇÃO  DE 
FUNCIONAMENTO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO. 
CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE.  MATERIALIDADE 
COMPROVADA  ATRAVÉS  DE  PERÍCIA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.
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O meio ambiente equilibrado constitui valor protegido legal e 
constitucionalmente,  observando,  ainda,  que  a  qualidade 
sonora  e o bem estar  são alguns dos seus pressupostos 
essenciais.  Desse modo,  para o acolhimento  do pedido a 
medida que se impõe é que a poluição seja de magnitude tal 
que cause,  ou  pelo  menos possa causar,  danos à  saúde 
humana,  circunstância  essa  que  restou  devidamente 
comprovada nos autos.

As provas produzidas nos autos comprovam os transtornos 
sofridos pelos autores, já que os ruídos e a poluição do ar 
eram intensos,  inclusive  no período da noite.  Logo,  ainda 
que tenha o réu argumentado a existência de documentação 
apta a demonstrar a regularidade em seu funcionamento, tal 
fato não é hábil a ilidir as alegações narradas na inicial, já 
que o problema apontado ultrapassou os limites aceitáveis 
de poluição.

APELAÇÃO  CÍVEL DOS AUTORES.  MAJORAÇÃO  DOS 
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  PROCEDÊNCIA  DA 
DEMANDA.  VERBA  HONORÁRIA  FIXADA  EM  VALOR 
IRRAZOÁVEL.  NECESSIDADE  DE  ELEVAÇÃO  POR 
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE. 
PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO APELATÓRIA.

“1.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  em  caráter  
excepcional,  a alteração do quantum arbitrado a título  
de  honorários  advocatícios,  caso  o  valor  se  mostre  
irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios  
da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(AgRg  no  REsp  1448508/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 
10/06/2014)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES, DESPROVER O RECURSO 
DO PROMOVIDO E DAR PROVIMENTO A IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES. 

RELATÓRIO

Desembargador José Ricardo Porto
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Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas,  respectivamente,  por  Severino 

Teixeira da Silva – ME – Multimarcas o Cimentão e por Hindemburgo Barcia Vital Duarte, 

Mário Augusto Alves dos Santos e outros contra a sentença prolatada pelo Juízo da 16ª 

Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Cominatória com Pedido de 

Antecipação Parcial da Tutela, julgou parcialmente procedente o pleito exordial. 

A demanda foi aforada a fim de paralisar as atividades da Promovida, em 

razão  das  diversas  irregularidades  presentes  na  mesma,  estas  responsáveis  pela 

poluição do ambiente circunvizinho, causando ou agravando doenças manifestadas pela 

população.

No  decisum vergastado,  de  fls.  441/444,  o  Doutor  Juiz  de  Direito  julgou 

parcialmente  procedente  o  pedido,  determinando  “a  paralisação  das  atividades  da  

empresa promovida, no prazo de 30 dias, até que todas as licenças necessárias sejam  

regularmente  expedidas,  atendendo-se  a  todas  as  exigências  da  SEMAN  e  demais  

órgãos de fiscalização, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00, limitada a R$  

200.000,00, por ser medida de justiça.”

Ademais, condenou o promovido em custas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, da Lei Adjetiva Civil.

Às  fls.  445/458,  a  firma  demandada  apelou,  suscitando,  inicialmente,  a 

ilegitimidade ativa ad causam e a falta de interesse de agir dos autores.

No mérito, alegou, em síntese, que inexistiu qualquer comprovação de culpa 

da empresa requerida nos supostos danos sofridos pelos demandantes, bem como que 

as  teses  trazidas  pelos  recorridos  não  se  sustentam,  visto  que  as  alegações  de 

descumprimento das condicionantes para o seu funcionamento estariam suspensas em 

decorrência de liminar  deferida,  além do que os alvarás  emitidos pelo ente municipal 

demonstraram a regularidade de sua atividade.

Desembargador José Ricardo Porto
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Por sua vez, os promoventes também recorreram (fls. 461/467), pugnando, 

tão somente, pela majoração das verbas honorárias deferidas.

Contrarrazões apresentadas apenas pelos postulantes às fls. 173/179.

Manifestação ministerial às fls. 490/491, deixando de opinar no mérito, por 

entender ausente o interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares trazidas pelo primeiro 

insurgente.

Da ilegitimidade ativa

De  acordo  com  os  fundamentos  trazidos  nas  razões  recursais,  “falta 

legitimidade  ativa  aos  ora  recorridos,  vez  que,  ao  invocarem  a  possível  

inobservância  de  uma  legislação  pela  Recorrente,  bem  como  pelo  possível  

funcionamento sem a licença competente, estão os mesmos usurpando a iniciativa  

do poder público, notadamente os afetados pelos possíveis descumprimentos” (fl. 

449).

E  conclui  da  seguinte  forma:  “Não  podem  os  Recorridos  em  nome 

próprio promoverem uma ação judicial reivindicando direito de terceiros” (fl. 449).

No entanto, o meio ambiente hígido é direito de todos, garantido, inclusive, 

pela Constituição Federal:

Art.  225.  Todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  
equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e  essencial  à  sadia  
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade  

Desembargador José Ricardo Porto
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o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras  
gerações.

Ora,  se os Autores buscam impedir  a suposta ofensa ecológica causada 

pelo  estabelecimento  Multimarcas  O Cimentão,  cumpre  reconhecer  sua  legitimidade 

ativa no caso em exame, eis que são eles vizinhos da empresa.

Demais disso, acaso a poluição combatida seja apta a causar transtornos 

aos moradores da região, inclusive danos a saúde, é de se reconhecer a possibilidade 

deles demandarem para a salvaguarda de seus interesses pessoais.

A propósito, reza o Código Civil:

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito  
de  fazer  cessar  as  interferências  prejudiciais à  segurança,  ao 
sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização  
de propriedade vizinha.
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a 
natureza  da  utilização,  a  localização  do  prédio,  atendidas  as  
normas  que  distribuem  as  edificações  em  zonas,  e  os  limites  
ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança.

Assim, havendo direito material a ser defendido pelos Requerentes, não há 

que se falar em ilegitimidade ativa, razão pela qual rejeito a preliminar lançada.

Da falta de interesse processual

Reconhecido que os  ora apelados são legitimados a propor  a  demanda, 

cumpre aferir se eles possuem interesse processual para tanto, eis que enfoca matéria 

que precede ao mérito, que passamos a analisar.

De  acordo  com  o  recorrente,  “verifica-se  de  plano  a  ausência  do 

interesse de agir, vez que, o que se pretende com a presente ação é suspensão das  

atividades de uma empresa comercial com fundamento e a invocação de direito  

coletivo, difuso por particular, os quais não terão a possibilidade da obtenção da  

tutela pretendida” (fl. 451).

Desembargador José Ricardo Porto
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Em outros termos, o Requerido afirma que a via processual escolhida pelos 

Requerentes é inadequada.

No entanto, como já foi observado, os Requerentes buscam defender seu 

direito  à  saúde  e  ao  meio  ambiente  sadio,  eis  que  estariam  sendo  diretamente 
prejudicados pela atividade da Requerida.

Ora,  não  se  trata  de  ação  coletiva,  nem  de  tutela  de  interesses 

transindividuais,  mas sim de lide  na qual  os  moradores das residências  próximas ao 

estabelecimento comercial buscam impedir a pretensa poluição que lhes causa, em tese, 

diversos efeitos maléficos.

A propósito, alguns arestos dos demais Tribunais:

PROCESSUAL  CÍVEL.  CONDOMÍNIO  HORIZONTAL.  AÇÃO 
INIBITÓRIA PROIBITIVA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. DIREITO DE VIZINHANÇA. VIOLAÇÃO DO SOSSEGO 
E PERTURBAÇÃO DOS CONDÔMINOS. EXTINÇÃO DO FEITO 
POR AUSÊNCIA  DE  INTERESSE PROCESSUAL.  SENTENÇA 
DESCONSTITUIDA.  O  autor  ao  ajuizar  ação  demonstrou  a  
utilidade  da  prestação  jurisdicional  pretendida,  bem  como  a  
necessidade do ingresso em juízo, ante a narrativa que apontou  
comportamento  incompatível  do  demandado  com  a  vida  na 
sociedade condominial. Esse perturba o sossego e segurança da 
vizinhança;  produz  poluição sonora;  dirige  com  excesso  de 
velocidade  (no interior  do condomínio);  faz uso inadequado  do 
espaço comum, (ruas internas, estreitas), de maneira a impedir a  
movimentação dos demais  condôminos;  agride os moradores e  
não possui senso de urbanidade e civilidade, afetando o convívio  
social da coletividade. Vislumbro a condição da ação de interesse 
de processual. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA.  
(Apelação  Cível  Nº  70032079709,  Vigésima  Câmara  Cível, 
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Glênio  José  Wasserstein 
Hekman, Julgado em 16/03/2011).

AÇÃO COMINATÓRIA.  DIREITO DE VIZINHANÇA. CESSAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DE DEPÓSITO. ESTABELECIMENTO ANEXO 
A SUPERMERCADO, COM FRENTE PARA OUTRA RUA, CUJA 
AUTORIZAÇÃO  DE  FUNCIONAMENTO  NÃO  É  PERMITIDA  
PELA  LEGISLAÇÃO  MUNICIPAL  PARA  AQUELA  ZONA 
RESIDENCIAL.  POLUIÇÃO SONORA.  TRÂNSITO  DE 
VEÍCULOS  DE  CARGA.  PERTURBAÇÃO  AO  SOSSEGO.  

Desembargador José Ricardo Porto
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DEPÓSITO  DE  COMBUSTÍVEIS.  FALTA  DE  SEGURANÇA  E 
RISCO  À  SAÚDE.  Conjunto  probatório  que  demonstra  a  
perturbação  ao  sossego  em  clara  violação  aos  direitos  de  
vizinhança.  Ruídos  sonoros  de  maquinários,  caminhões  e  
carinhos  de  transporte  que,  além  de  excederem  os  limites  
máximos  legalmente  previstos,  traz  sérios  incômodos  à  
vizinhança.  Depósito  irregular  de  combustíveis,  em  afronta  à  
legislação municipal, em grande quantidade e em desacordo com 
normas  de  segurança  que  impõe  a  cessação  das  atividades  
visando à segurança dos moradores do entorno. O proprietário,  
ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso 
da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego,  
e a saúde dos que o habitam. Art. 554 (Código Civil  de 1916).  
Apelação  provida  por  maioria,  vencido  o  Relator/Presidente. 
(Apelação  Cível  Nº  70015711518,  Décima Nona Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 
11/12/2007)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  CONHECIMENTO.  
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSAÇÃO. BADALO. SINO. IGREJA.  
PERTURBAÇÃO  DO  SOSSEGO.  LIBERDADE  DE  CULTO.  
PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS.  HARMONIZAÇÃO.
I - O direito ao sossego é correlato ao de vizinhança e está ligado  
à  garantia  de  meio  ambiente  sadio,  pois  envolve  a  poluição  
sonora,  merecendo  proteção  constitucional  e  amparo  na 
legislação ordinária (CF/88, art. 225, Código Civil, art. 1.227, Lei  
das Contravenções Penais,  art.  42).  Por seu turno,  a liberdade 
religiosa é um dos mais importantes direitos individuais previstos  
na  Constituição  da  República  (CF/88,  art.  5º,  VI).
II  - A hermenêutica constitucional orienta que, pelo princípio da  
concordância prática ou harmonização,  na hipótese de eventual  
conflito ou concorrência entre bens jurídicos constitucionalizados,  
deve-se buscar a coexistência entre eles, evitando-se o sacrifício  
total  de  um  em  relação  ao  outro.
III - A fim de assegurar a aplicabilidade de ambos os princípios  
constitucionais, impõe-se a normatização do uso da propriedade  
por  parte  da recorrente,  de forma a  permitir  que esta  também  
usufrua de seu direito, não menos protegido constitucionalmente,  
de expressar uma tradição religiosa, máxime porque não se pode  
olvidar  que há nos autos  documento  subscrito  por  vizinhos  da 
igreja,  dentre  eles  escolas  e  hospitais,  afirmando  que  não  se  
incomodam  com  os  sons  produzidos  pelos  sinos.
IV  -  Deu-se  parcial  provimento  ao  recurso.(TJDFT, 
20110020007123AGI,  Relator  JOSÉ  DIVINO  DE  OLIVEIRA,  6ª 
Turma Cível, julgado em 11/03/2011, DJ 24/03/2011 p. 243)

Assim, por se tratar de ação que busca restringir as atividades de empresa 

que supostamente causa poluição e,  por  conseguinte,  pode vir  a  afetar  a  saúde dos 

vizinhos, é possível a utilização de processo individual.

Desembargador José Ricardo Porto
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Com isso, não acolho a pretensa falta de interesse processual.

Do mérito

RECURSO APELATÓRIO DO PROMOVIDO

Conforme relatado, cuida-se de Ação Cominatória onde os autores afirmam 

que estão sendo prejudicados pelos efeitos causados pela atividade do promovido, qual  

seja,  a  comercialização de cimento.  Aduziram que há poluição sonora  –  barulho  dos 

caminhões que transportam o material – e do ar em razão do pó de cimento.

Ademais,  afirmaram  que  a  demandada  desrespeita  as  condicionantes 

contidas na Licença de Operação que lhe fora concedida pela Secretaria Municipal do 

Meio  Ambiente  de  João  Pessoa,  tendo  ela  sido  notificada  pela  SEMAN –  Secretaria 

Executiva de Meio Ambiente de João Pessoa para cumprir  os misteres impostos pela 

legislação ambiental.

Por  fim,  apontam  Auto  de  Infração  lavrado  pela  autoridade  competente 

contra a empresa ante as pretensas infrações.

Na decisão guerreada, o Magistrado Primevo determinou a suspensão das 

atividades  do  promovido  para  que,  dentro  do  prazo  de  trinta  dias,  regularizasse  as 

autorizações  necessárias  para  o  funcionamento,  atendidas  as  exigências  ambientais 

impostas  pelos  órgãos  de  fiscalização,  motivo  que  gerou  o  descontentamento  do 

promovido, ensejando a presente irresignação apelatória, para que seja possibilitada 
a continuidade de suas atividades, tendo em vista não ter ficado demonstrado os 
atos ilícitos ventilados pelos requerentes.

Desembargador José Ricardo Porto
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Tenho que não lhe assiste razão.

Conforme se verifica dos autos, os problemas vivenciados e narrados na 

exordial  iniciaram  quando  a  empresa  requerida  instalou-se  em  prédio  ao  lado  da 

residência  dos  autores,  desenvolvendo  lá  suas  atividades.  Os  documentos  juntados 

demonstram que houve diversas denúncias oferecidas à Prefeitura Municipal  de João 

Pessoa, a fim de que providências fossem tomadas, no intuito de observar o sossego 

público, conforme se verifica das fls. 98/106. 

Com  efeito,  a  empresa  demandada,  ora  recorrente,  foi  devidamente 

notificada  para  que  cumprisse  as  condicionantes  obrigatórias  para  a  concessão  da 

licença,  bem  como  ressaltando  a  obrigatoriedade  no  cumprimento  dos  horários 

estabelecidos em lei.  Outrossim, após vistoria efetuada na empresa,  o ente municipal 

lavrou  auto  de  infração  motivado  pela  continuidade  das  irregularidades  anteriormente 

notificadas.

Ademais, em Parecer Técnico emitido pela Secretaria do Meio Ambiente em 

06  de  novembro  de  2012,  por  determinação  judicial,  concluiu-se  que  a  empresa  de 

comercialização  de  cimento  promovida  “opera  liberando  quantidades  demasiadas  de  

material particulado sobre as residências...”, adiante conclui que “opera oferecendo riscos 

a  população  vizinha  predominantemente  residencial,  não  aplicando  nenhuma  medida  

efetiva para contenção do material particulado que vai a atmosfera.”  Por fim, afirma que 

“o  empreendimento  está  com a licença em processo  de análise  pela  SEMAN desde  

2011.”

Portanto,  tenho  que  as  provas  produzidas  nos  autos  comprovam  os 

transtornos sofridos pelos autores, já que os ruídos e a poluição do ar eram intensos, 

inclusive no período da noite. Logo, ainda que tenha o réu argumentado a existência de 

documentação apta a demonstrar a regularidade em seu funcionamento, tal fato não é 

hábil a ilidir os fatos narrados com a inicial, já que o problema apontado ultrapassou os 

limites aceitáveis de poluição.

Desembargador José Ricardo Porto
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Assim,  mesmo  que  tivesse  realmente  demonstrado  que  tem  licença 

expedida pela Secretaria do Meio Ambiente e Alvará de funcionamento, devia a empresa 

requerida respeitar os limites sonoros e de poluição atmosférica permitidos, o que não 

ocorreu.

Neste jaez, vejamos alguns precedentes da Corte Gaucha:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DE  VIZINHANÇA.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  CUMULADA  COM  INDENIZATÓRIA 
POR  ABALO  MORAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. Não há cerceamento 
de defesa pelo julgamento no estado do processo quanto a parte 
é intimada do indeferimento de prova e encerramento da instrução 
deixando fluir  in albis o prazo recursal e operar-se a preclusão. 
DANO  MORAL.  POLUIÇÃO  SONORA.  O  reconhecimento  à 
compensação  por  dano  moral  exige  a  prova  de  ato  ilícito,  a 
demonstração  do  nexo  causal  e  o  dano  indenizável  que  se 
caracteriza  por  gravame  ao  direito  personalíssimo,  situação 
vexatória ou abalo psíquico duradouro que não se justifica diante 
de meros transtornos ou dissabores da vida urbana. - Havendo 
prova  de  que  a  emissão  de  ruídos  estava  aquém  dos  limites 
toleráveis  não  se  justifica  pretensão  indenizatória.  RECURSO 
DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70053785432, Décima Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno 
Pomar, Julgado em 20/03/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  DE  VIZINHANÇA.  POLUIÇÃO 
SONORA.  DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  REDUÇÃO. 
PREQUESTIONAMENTO.  POLUIÇÃO SONORA:  Poluição 
sonora  devidamente  comprovada  nos  autos,  diante  de  prova 
pericial realizada por órgão competente. Emissão de ruído acima 
do permitido.  Sentença mantida.  DANOS MORAIS.  REDUÇÃO: 
Comprovado nos autos os transtornos sofridos pelos autores, por 
cerca de 02 anos, sem que qualquer providência fosse tomada 
pela  empresa  demandada,  restam  demonstrados  os  danos 
morais. A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do 
prejuízo é da parte apelante (inciso II, do artigo 333, do CPC). O 
razoável é manter o valor do dano moral, pois de acordo com os 
parâmetros que se adota no âmbito deste Colegiado e do Tribunal 
de Justiça,  considerando o tempo em que perdurou a situação, 
bem  como  a  ausência  de  diligências  da  ré  em  solucionar  os 
problemas, mesmo após a emissão de diversas notificações para 
tanto.  Apelo  improvido.  HONORÁRIOS:  Mantidos. 
PREQUESTIONAMENTO:  Não  se  negou  vigência  a  qualquer 
dispositivo  constitucional  ou  infraconstitucional.  NEGADO 
PROVIMENTO  AO  APELO.  (Apelação  Cível  Nº  70057117145, 
Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Eduardo João Lima Costa, Julgado em 17/12/2013) 
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  DE  VIZINHANÇA, 
AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR.  INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA.  HONORÁRIOS  DO  PERITO.  PRINCÍPIO  DA 
PRECAUÇÃO.  CUSTEIO  PELO  FORNECEDOR.  A  ação  e  a 
pretensão  se  distinguem  pela  busca  da  responsabilização  por 
danos sofridos pelo proprietário de imóvel residencial,  vizinho a 
posto  de  gasolina  cujas  atividades  são  realizadas  pelas 
demandadas,  cujas  atividades  resultam  poluição sonora  e 
atmosférica, causando danos à saúde dos ocupantes, bem como 
à estrutura  do próprio  imóvel.  O núcleo  do litígio,  que  objetiva 
responsabilização civil  por danos materiais e imateriais,  conjuga 
direito  de  vizinhança,  com  direito  ambiental  e  com  direito  do 
consumidor. A inversão do ônus da prova realizada pelo juízo de 
origem possui fundamento nos princípios da responsabilização e 
da precaução, bem como no disposto no Código de Defesa do 
Consumidor,  aplicável  ao  presente  litígio  por  se  tratar  de 
responsabilização do fornecedor por fato do produto, em que se 
equiparam  aos  consumidores  todas  as  vítimas  do  evento, 
decorrente do armazenamento de combustível  para venda e do 
impacto  que  a  infra-estrutura  necessária  resulta  na  residência 
vizinha titulada pela parte demandante. (Agravo de Instrumento Nº 
70054162813, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 25/04/2013) 

Assim sendo, vislumbro acertada a determinação emanada na sentença que 

oportunizou a adequação da empresa recorrente aos ditames expressos na norma de 

regência, situação que é suficiente para elidir a discussão posta em mesa, tornando-se,  

inclusive, um fator de desestímulo, a fim de que a empresa ofensora não volte a praticar 

novos atos de tal natureza.

Dito isto, tenho que não merece prosperar a presente irresignação recursal.

RECURSO APELATÓRIO DO AUTOR

O pleito formulado pelos promoventes, vertido no presente recurso, limita-se 

em atacar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Aduz que a quantia fixada  

na  decisão  a  quo,  qual  seja,  R$  1.000,00  (mil  reais),  é  ínfima  e  desarrazoada,  não 

condizendo com o trabalho desenvolvido na lide.  Pelo que requer, nos termos do art. 20, 

§ 3º do CPC, a majoração da citada verba.  

Desembargador José Ricardo Porto
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In casu, verifica-se que o valor fixado na sentença a título de honorários, de 

fato,  não atende os requisitos dos §3º e §4º do mencionado art. 20, já que estabelecido  

em  patamar  desproporcional  ao  trabalho  realizado  pelo  advogado,  devendo  a  verba 

honorífica ser arbitrada dentre os parâmetros previstos na citada norma legal. 

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no 

sentido de ser  possível  a  majoração da remuneração do causídico quando a mesma 

tenha sido instituída irrazoavelmente,  in verbis:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO.  REVISÃO.  
POSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  em  caráter  
excepcional,  a  alteração  do  quantum  arbitrado  a  título  de  
honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou  
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade  
e da proporcionalidade.
2.  No  caso,  a  majoração  da  verba  honorária  mostrou-se  
imperiosa,  porquanto fixada em patamar ínfimo pelo  Tribunal  a  
quo.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1448508/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 10/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL  NO RECURSO  
ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  JUÍZO  DE 
EQUIDADE.  REVISÃO.  POSSIBILIDADE.  
EXCEPCIONALIDADE  CONFIGURADA.  MAJORAÇÃO  DA 
VERBA. RESTABELECIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Recurso especial contra acórdão que deu parcial provimento à  
remessa necessária e à apelação do ente público apenas para  
reduzir a verba honorária fixada na sentença, de R$ 5 mil para R$  
3 mil.
2. "É possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas 
instâncias ordinárias, ainda que com fundamento no art. 20, §  
4o.  do  CPC,  quando  evidenciado  nos  autos  que  esta  foi  
estimada em valores manifestamente excessivos ou ínfimos,  
sem que para isso se faça necessário o reexame de provas  
ou qualquer avaliação quanto ao mérito da lide" (AgRg no  
EDcl  no  Ag  1.409.571/RS,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  
Filho, Corte Especial, DJe de 6/5/2013).
3. Na espécie, a verba honorária foi fixada pela instância a quo  
em quantia ínfima e desproporcional com o proveito econômico  
obtido  na  demanda,  comportando  revisão.  Entretanto,  a 
majoração  deve  ficar  limitada  ao  quantum  arbitrado  pela  
sentença,  na  medida  em  que  contra  o  montante  por  ela  

Desembargador José Ricardo Porto
12



APELAÇÃO CÍVEL 0047516-87.2010.815.2001

estabelecido, de R$ 5 mil, não houve oportuna impugnação pela  
ora recorrente, tendo se operado, em face do princípio dispositivo,  
a preclusão consumativa  para a pretensão de obter honorários  
superiores àquele patamar fixado pelo juízo de primeiro grau.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  483.104/MG,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2014,  DJe 
22/05/2014)

Em  vista  disso,  em  consonância  com  o  entendimento  jurisprudencial, 

entendo que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos no valor de R$ 4.000,00 

(quatro  mil  reais),  quantia  que,  na  hipótese  dos  autos,  atende  com  razoabilidade  e  

proporcionalidade ao trabalho desempenhado pelo causídico,  sem esquecer,  contudo, 

que não se trata de uma causa de alta complexidade. 

Diante dessas considerações, REJEITO AS PRELIMINARES SUSCITADAS 
E  NEGO  SEGUIMENTO  AO  APELO  DA  EMPRESA  PROMOVIDA.  Ato  contínuo, 

PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO DOS AUTORES,  para majorar  os honorários 

para  o  valor  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais),  mantendo-se  os  demais  termos  da 

sentença.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a Exmª. Srª. Dra. Vanda 
Elizabeth Marinho (convocada em substituição ao Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos)  e 
o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  à  sessão  a  Procuradora  de  Justiça  Jacilene  Nicolau  Faustino 
Gomes.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

  
J/13 – R J/08.
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