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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL  DE  MULTA  APLICADA  PELO  PROCON.
DESOBEDIÊNCIA À LEI  MUNICIPAL QUE FIXA O
TEMPO  MÁXIMO  DE  ESPERA  PARA
ATENDIMENTO  EM  FILAS  DE  BANCOS.
CONSTITUCIONALIDADE  DA  NORMA  DE
INTERESSE LOCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA.
PRESUNÇÃO  DE  CERTEZA,  LIQUIDEZ  E
EXIGIBILIDADE  NÃO  DERRUÍDAS.  AUTO  DE
INFRAÇÃO  E  PROCESSO  ADMINISTRATIVO
REGULARES.  INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE.
VALOR  DA  PENALIDADE  REDUZIDO  PELO
MAGISTRADO  DE  BASE.  MANUTENÇÃO  DO
NUMERÁRIO  NA  FORMA  DEFINIDA  PELA
SENTENÇA.  ATENDIMENTO  AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  DA  PROPORCIONALIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  A  CF/88,  em  seu  art.  30,  confere  aos  municípios  a
competência para legislar sobre assuntos de interesse local,
sendo certo que o atendimento ao público e o tempo máximo
de espera na fila não se confundem com matéria atinente às
atividades-fim das instituições bancárias. 

-  “AGRAVO  INTERNO.  RECURSO  INSTRUMENTAL.
MULTA  APLICADA  PELO  PROCON.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DESCUMPRIMENTO  DE  LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL  Nº  4.330/2005  (LEI  DA  FILA).
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NA
DÍVIDA  ATIVA.  MERA  DISCUSSÃO  JUDICIAL  DA
INFRAÇÃO  QUE  NÃO  GERA  A  SUSPENSÃO  DA
EXIBILIDADE DO DÉBITO. JURISPRUDÊNCIA



APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011964-75.2014.815.0011

DESTE  TRIBUNAL.  VALOR  FIXADO.  RESPEITO  AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  COMBATIDA.
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO  REGIMENTAL.
“APELAÇÃO CÍVEL. Embargos. Execução fiscal. Multa. Procon.
Máprestação  de  serviço  bancário.  Valor  razoável.  Manutenção.
Demora  na  fila.  Punição  que  deve  atender  aos  princípios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade.  Manutenção.  Desprovimento
do recurso. Reforma da decisão de primeiro grau. A espera em fila
por tempo superior ao estabelecido em Lei municipal autoriza a
aplicação de multa em valor mais elevado, em razão do número de
consumidores  prejudicados  com  a  demora  no  atendimento.  ”
TJPB.  Acórdão  do  processo  nº  00120080029091001.  Órgão  (1ª
câmara  cível).  Relator  des.  Jose  di  lorenzo  serpa.  J.  Em
04/12/2008 processo civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória
de  débito  fiscal.  Aplicação de multa  pelo  procon/cg.  Pedido de
antecipação  de  tutela.  Não  observância  dos  requisitos  legais.
Indeferimento. Exame restrito no tocante ao preeenchimento dos
requisitos  autorizadores  da  medida  de  urgência.  Ausência  dos
pressupostos  legais.  Decisão  interlocutória  mantida.
Desprovimento  do  recurso.  Não  estando  presentes  os  requisitos
para a concessão da tutela antecipada, há de se manter a decisão
do  magistrado  a  quo  que  denegouo  pleito  liminar.  A  simples
discussão judicial acerca da legitimidade da multa administrativa
não  enseja  possibilidade  de  suspensão  de  sua  cobrança  e  na
abstenção de inscrição na dívida ativa. (tjpb; AI 001.2012.001917-
7/001; terceira câmara especializada cível; Rel. Juiz conv. Ricardo
vital de Almeida; djpb 27/06/2013; pág. 14) o procon de campina
grande atentou para as particularidades do caso concreto, diante
da  indiscutível  demora  no  atendimento,  deixando  o  banco
agravante  de  observar  as  disposições  da  legislação  municipal
sobre a matéria. Assim, considerando a gravidade da infração e a
condição econômica do infrator, está justificada a imposição da
sanção pecuniária no montante estabelecido, sobretudo por conta
da reincidência em práticas como a ora narrada.” 
(TJPB;  Rec.  2003498-91.2014.815.0000;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 15/04/2014; Pág. 15) 

-  “AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
ESTABELECIMENTO  BANCÁRIO.  TEMPO  MÁXIMO  DE
PERMANÊNCIA  EM  FILA  PARA  ATENDIMENTO.  PREVISÃO
EM LEI MUNICIPAL.  POSIBILIDADE.  AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA  APLICADA  PELO  PROCON.  INFRAÇÃO
CONSUMEIRISTA.  OBSERVÃNCIA  DA
PRORPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGADO  PROVIMENTO.  A
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o município é
competente  para  legislar  sobre  a  fixação  de  período  de  espera
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para atendimento nas agências bancárias, por se tratar de matéria
de interesse local, enquadrando-se na hipótese prevista pelo  art.
30,  I,  da  Constituição  Federal.  Não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade  da  Lei  municipal  nº  4.330/2005  que
regulamentou o atendimento das instituições bancárias na cidade
de campina grande/pb, a qual, em seu artigo 2º, determina que o
tempo  máximo de  espera  nas  filas  das  agências  bancárias  não
poderá ultrapassar o limite de 35 minutos, prevendo, em caso de
descumprimento,  a  imposição  das  sanções  administrativas
dispostas nos  arts. 55 a  60 do Código de Defesa do Consumidor.
Em relação ao processo administrativo, que resultou na imposição
da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma
vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em
todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao
devido  processo  legal.  O  valor  estabelecido  a  título  de  multa
atendeu  aos  parâmetros  fixados  em  Lei,  bem  como  foram
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
posto  que  a  parte  recorrente  é  instituição  bancária  de  grande
porte, de modo que se fosse aplicado valor módico não se atingiria
o objetivo de evitar que esta torne a desrespeitar as normas de
defesa ao consumidor.” 
(TJPB;  Rec.  0016227-92.2010.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 14/07/2014; Pág.
13)

- “AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  ATO
ADMINISTRATIVO.  ESPERA  DOS  CONSUMIDORES  NAS
AGÊNCIAS  BANCÁRIAS.  DESCUMPRIMENTO  DA  LEI  Nº
4.330/2005 PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE  DA  MULTA  IMPOSTA  PELO  PROCON.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES.  VALOR  ARBITRADO  EM  CONSONÂNCIA
COM  A  REALIDADE  DO  BANCO.  DESPROVIMENTO.  Para
concessão de liminar é necessária a constatação de seus requisitos
autorizadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in
mora.  A  multa  imposta,  em  razão  de  infração  às  normas
consumeristas,  caracteriza penalização daqueles  que abusam do
direito. A exorbitância da cobrança que caracterizaria o confisco
tem que restar cabalmente demonstrada. (…).” 
(AI 2000213-27.2013.815.0000; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 14/05/2014; Pág. 17) 

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A
contra  a  sentença de fls.  146/152,  que julgou procedente,  em parte,  Embargos à  Execução em
Execução Fiscal de Multa do PROCON por desrespeito à Lei da Fila de Banco do Município de
Campina Grande.

Na  decisão  guerreada,  o  Magistrado  assentou  que  a  penalidade  é  título
executivo que preenche os requisitos  legais;  que o Município tem competência legislativa para
disciplinar  horário  de  permanência  de  clientes  nas  filas,  tendo  o  STF  já  se  manifestado  pela
constitucionalidade do regramento. Todavia, entendeu que as 02 (duas) multas aplicadas – uma de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e outra de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) estavam fora dos
parâmetros permitidos, reduzindo-as para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada uma, o que totaliza
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nas  razões  recursais,  fls.155/168,  a  instituição  financeira  pugna  pelo
afastamento total da multa aplicada, sustentando que colocou todo seu pessoal no atendimento nos
dias  da  autuação  pelo  PROCON,  mas,  devido  à  atípica  movimentação  naqueles  dias,  não  foi
suficiente para respeitar o limite máximo de espera. No mais, alega a exorbitância do valor fixado,
que deve atender à razoabilidade e à proporcionalidade. 

Contrarrazões, fls. 184/197, pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

VOTO

De início, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o
município é competente para legislar sobre a fixação de período de espera para atendimento nos
estabelecimentos, por se tratar de matéria de interesse local, enquadrando-se na hipótese prevista
pelo art. 30, I, da Constituição Federal. 

Assim,  a  título  de  reforço  de  argumento,  não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade  da  Lei  Municipal  nº  4.330/2005  que  regulamentou  o  atendimento  das
instituições bancárias na cidade de Campina Grande, a qual, em seu artigo 2º, determina que o
tempo máximo de espera nas filas das agências bancárias não poderá ultrapassar o limite de 35
minutos, prevendo, em caso de descumprimento, a imposição das sanções administrativas dispostas
nos arts. 55 a 60 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, decisão desta Egrégia Corte: 

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
ESTABELECIMENTO  BANCÁRIO.  TEMPO  MÁXIMO  DE
PERMANÊNCIA  EM  FILA  PARA  ATENDIMENTO.  PREVISÃO
EM LEI MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA  APLICADA  PELO  PROCON.  INFRAÇÃO
CONSUMEIRISTA.  OBSERVÃNCIA  DA
PRORPORCIONALIDADE  E  DA  RAZOABILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  NEGADO  PROVIMENTO.  A
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jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o município é
competente  para  legislar  sobre  a  fixação  de  período  de  espera
para atendimento nas agências bancárias, por se tratar de matéria
de interesse local, enquadrando-se na hipótese prevista pelo  art.
30,  I,  da  Constituição  Federal.  Não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade  da  Lei  municipal  nº  4.330/2005  que
regulamentou o atendimento das instituições bancárias na cidade
de campina grande/pb, a qual, em seu artigo 2º, determina que o
tempo  máximo de  espera  nas  filas  das  agências  bancárias  não
poderá ultrapassar o limite de 35 minutos, prevendo, em caso de
descumprimento,  a  imposição  das  sanções  administrativas
dispostas nos  arts. 55 a  60 do Código de Defesa do Consumidor.
Em relação ao processo administrativo, que resultou na imposição
da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma
vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em
todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao
devido  processo  legal.  O  valor  estabelecido  a  título  de  multa
atendeu  aos  parâmetros  fixados  em  Lei,  bem  como  foram
respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
posto  que  a  parte  recorrente  é  instituição  bancária  de  grande
porte, de modo que se fosse aplicado valor módico não se atingiria
o objetivo de evitar que esta torne a desrespeitar as normas de
defesa ao consumidor. 
(TJPB;  Rec.  0016227-92.2010.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 14/07/2014; Pág.
13)

Ademais,  as  CDAs de  fls.  09/10  (Execução  -  processo  apenso)  são  títulos
executivos extrajudiciais, gozando de presunção de legitimidade, certeza e liquidez, que não foram
derruídos pelo recorrente. 

Outrossim, não existe  prova concreta de que o Banco do Brasil  utilizou de
todos os guichês nos dias da infração, não servindo para tanto as meras alegações desprovidas de
substratos  fáticos.  Nesse  passo,  seria  necessária  prova  robusta  e  eficaz,  ônus  do  qual  a  parte
promovida não se desincumbiu.

Vejamos julgado sobre a premissa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – VIOLAÇÃO DOS ARTS.
168, 515 535 DO CPC – SÚMULA 284 DO STF – JULGAMENTO
EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO –
PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE  –  ÔNUS  DA  PROVA  –
PARTICULAR – BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – MATÉRIA
DE PROVA – SÚMULA 7 DO STJ – ISS – LISTA DE SERVIÇOS –
TAXATIVIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. É deficiente a fundamentação do especial que não demonstra
contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal.
Incidência da Súmula 284/STF.
2. Tem entendido esta Corte que não deve ser anulada sentença,
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quando possível decotar-se a parte viciada. Precedentes.
3. O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza
de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular
o ônus de demonstrar o que entende por vício.
(...)
(STJ -  REsp 1108111/PB,  Rel.  Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 03/12/2009)

Por fim, resta analisar se das peculiaridades do caso evidencia-se a exorbitância
do valor da penalidade aplicada.

Na hipótese, entendo que a redução já perpetrada pelo magistrado de base foi
suficiente a atender os preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. E mais, o importe restou
definido em quantia que o próprio embargante colaciona em sua exordial como parâmetro (Lei de
Filas do Município de Petrópolis – fls. 09).

Ora, as multas foram arbitradas pelo PROCON em R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e o juízo de 1º grau as reduziu para R$ 20.000,00
(vinte  mil  reais)  cada,  totalizando R$ 40.000,00 (quarenta  mil  reais),  que  ao  meu sentir  é  um
importe condizente aos aspectos preventivo/educativo e sancionatório do caso. 

Ademais,  conforme  já  decidiu  este  Sodalício,  o  exagero  da  cobrança  que
caracterizaria o confisco tem que restar cabalmente demonstrado.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  ATO
ADMINISTRATIVO.  ESPERA  DOS  CONSUMIDORES  NAS
AGÊNCIAS  BANCÁRIAS.  DESCUMPRIMENTO  DA  LEI  Nº
4.330/2005 PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE  DA  MULTA  IMPOSTA  PELO  PROCON.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS
AUTORIZADORES.  VALOR  ARBITRADO  EM  CONSONÂNCIA
COM  A  REALIDADE  DO  BANCO.  DESPROVIMENTO.  Para
concessão de liminar é necessária a constatação de seus requisitos
autorizadores, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in
mora.  A  multa  imposta,  em  razão  de  infração  às  normas
consumeristas, caracteriza penalização daqueles que abusam do
direito. A exorbitância da cobrança que caracterizaria o confisco
tem que restar cabalmente demonstrada. (…). 
(AI 2000213-27.2013.815.0000; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 14/05/2014; Pág. 17) 

Por derradeiro, busca o novo Código privilegiar o advogado em razão do trabalho
por ele desenvolvido em grau de recurso, e por isso possibilitou a fixação/majoração dos honorários
advocatícios.

A respeito, trago o entendimento de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Segundo o § 11 do art. 85 do Novo CPC, o tribunal, ao julgar o
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
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conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando
o caso, o disposto nos §§ 2º e 3º, sendo vedado ao tribunal, no
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º
e 3º para a fase de conhecimento. Entendo que a previsão legal faz
com  que  a  readequação  do  valor  dos  honorários  advocatícios
passe  a  fazer  parte  da  profundidade  do  efeito  devolutivo  dos
recursos de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das
partes  quanto  a esta  matéria o tribunal  poderá analisá-la para
readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em
grau  recursal.  E  como o  dispositivo  impõe  a  fixação  de  novos
honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal,
eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas
partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” 
(in Novo Código de Processo Civil Comentado – Editora Jus Podium – pág.
137).

No mesmo sentido:

A possibilidade de fixação de honorários nos recursos faz surgir
uma questão primordial, qual seja, a nova verba honorária será
fixada exclusivamente em decorrência do julgamento do recurso
ou o resultado da causa terá relevância para a fixação dessa nova
verba?
Essa  situação  é  relevante,  porque  não  se  deve  confundir  a
sucumbência como regra para a condenação em honorários, com a
sucumbência  como  elemento  integrante  do  interesse  recursal
imprescindível  para  a  admissibilidade  do  recurso  (sucumbência
recursal).
A teoria da sucumbência, como critério para a condenação em
honorários,  se  satisfaz  com  o  simples  resultado  da  demanda.
Avalia-se a relação decorrente do resultado que parte obteve no
processo – ela é estritamente formal.
Já a sucumbência recursal é distinta, pois deve ser vista sob uma
ótica  prospectiva.  Analisa-se  a  possibilidade  de  obtenção  de
utilidade  prática  na  interposição  do  recurso.  Diz-se  que  a
sucumbência é material.
Assim,  por  isso,  nada  impede  que  a  parte  vitoriosa  (não
sucumbente  sob  a  ótica  formal  e  credora  de  honorários
advocatícios) tenha interesse recursal (seja sucumbente sob a ótica
material).
(Flávio  Cheim  Jorge -  Os  honorários  advocatícios  e  o  novo  CPC  –  A
sucumbência recursal - Mestre e Doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela
PUC/SP.  Disponível  em:
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI220863,11049Os+honorarios+adv
ocaticios+e+o+novo+CPC+A+sucumbencia+recursal)

Como  consequência  do  julgamento  do  Apelo,  é  necessário  fixar  os  honorários
recursais, nos termos definidos pelo art. 85, §11, do CPC:
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Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a
6º,  sendo  vedado  ao  tribunal,  no  cômputo  geral  da  fixação  de
honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,  ultrapassar  os
respectivos  limites  estabelecidos  nos  §§  2º  e  3º  para  a  fase  de
conhecimento.

Observo,  porém,  que  a  parte  embargante  (Banco  do  Brasil),  a  qual  restou
sucumbente em seu Apelo, não fora condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais,
isso  porque  seu  pedido  na  inicial  fora  julgado  como  parcialmente  procedente,  com
sucumbência mínima.

Desta forma, entendo que se deve observar o disposto nos §§ 2º e 8º do art. 85 do
NCPC, tal como especifica o já mencionado §11 do mesmo dispositivo legal:

“Art. 85. (…)
(...)
§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.
(...)

§ 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.” 

Assim, verificando que o patrono do apelado atuou com o zelo que lhe era esperado
(contrarrazões  às fls.  184/197),  não se tratar  de causa complexa e  o breve trâmite  do Apelo –
aproximadamente 07 (sete) meses desde a subida dos autos para esta segunda instância –,  fixo
honorários sucumbenciais recursais, por equidade, em favor do apelado, a ser pago pelo apelante,
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sem a possibilidade de compensação, haja vista vedação
nesse sentido pelo NCPC.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA E TUTELA
ANTECIPADA.  COBRANÇA  INDEVIDA  DE  SERVIÇOS  NÃO
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CONTRATADOS.  MERO  ABORRECIMENTO.  DANO  MORAL.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM
ARBITRADO  EM  PRIMEIRA  INSTÂNCIA  SOB  PENA  DE
INCORRER  ESTE  JUÍZO  EM  REFORMATIO  IN  PEJUS.
REVISÃO  DOS  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE IN CASU DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART.
85,  §2º,  CPC.  HONORÁRIOS  RECURSAIS.  ARBITRAMENTO
DOS  DEVIDOS  PELA  DEMANDANTE  À  DEMANDADA  EM
10% (DEZ  POR CENTO)  DO  VALOR DA CONDENAÇÃO.  I.
Para  a  caracterização  da  responsabilidade  civil,  deve  haver  a
concorrência dos seguintes pressupostos: a ação ou omissão do
agente, a relação de causalidade, a existência do dano e o dolo ou
a  culpa  do  agente,  observada  a  prescindibilidade  deste  último
pressuposto quando se tratar de responsabilidade objetiva, como
ora se efetiva; II. O dever de ressarcimento demanda, por óbvio,
além de outros  pressupostos,  a  existência  de dano,  seja  ele  de
natureza material ou de natureza imaterial. Precipuamente quanto
ao dano moral,  para que este  ocorra e  dê ensejo  ao dever  de
reparação, é necessário que a parte interessada demonstre que a
situação por ela vivenciada foi capaz de ofender sua dignidade, de
macular direitos ligados à sua personalidade, situação que não se
vislumbra  na  hipótese  presente,  em  que  os  fatos  não
ultrapassaram os dissabores do dia-a-dia; III. Todavia, impõe-se
manter  o  quantum  arbitrado  pelo  juiz  sentenciante,  posto  que
somente a parte autora apelou, sob pena de incorrer este juízo em
reformatio  in  pejus;  IV.  Incorreta  a  fixação  dos  honorários
advocatícios  mediante  arbitramento  com  lastro  na  equidade,
cabível somente nas exceções constantes do art. 85, § 8º, do CPC.
Por isso, atento aos limites e critérios estabelecidos na legislação
processual em vigor para a fixação dos honorários advocatícios,
fixo estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; V.
Pelo desprovimento do presente recurso, deve-se fixar honorários
advocatícios  em favor  da  parte  requerida,  a  serem pagos  pela
autora,  no  importe  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  da
condenação; VII. Recurso conhecido e improvido. 
(TJSE; AC 201600820945;  Ac.  17330/2016; Segunda Câmara Cível;  Relª
Desª Iolanda Santos Guimarães; Julg. 19/09/2016; DJSE 21/09/2016) 

Pelo exposto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso apelatório,  para  manter a
sentença em todos os seus termos. 

Ato  contínuo,  fixo  os  honorários  recursais,  em  favor  do  apelado,  em  R$
1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
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substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
                          RELATOR

J/11/14
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