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REMESSA  OFICIAL.  NATUREZA  JURÍDICA  DE
CONDIÇÃO  DE  EFICÁCIA  DA  SENTENÇA.
INCIDÊNCIA  DA  LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL
VIGENTE NA DATA DE SUA APLICAÇÃO/ANÁLISE
(CPC/2015). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA.
FORNECIMENTO  DE  CIRURGIA.  CONDENAÇÃO
INFERIOR  A  100  (CEM)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  496,  §3º,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO.

- No que diz respeito à natureza jurídica, a remessa necessária
não  é  recurso,  porque  não  é  voluntária.  Apesar  de  ser
incorretamente assim chamada, trata-se de uma condição de
eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não de acordo
com  a  legislação  vigente  no  momento  de  sua
aplicação/análise, no caso, CPC/2015.

- Nos termos do art. 496, §3º, da Lei Adjetiva Civil/2015, não
há remessa necessária quando a condenação do processo não
ultrapasse a 100  (cem) salários mínimos, em se tratando de
fazenda municipal.

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA PERDA DO OBJETO.
CIRURGIA  JÁ  REALIZADA.  EXISTÊNCIA  DE
OUTRO  PEDIDO.  DANOS  MORAIS.
INOCORRÊNCIA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO  DE  ACORDO
COM O ART. 20,  §4.º,  DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



RO E AP. Nº 0010790-75.2014.815.2001

-  Na  espécie,  a  autora  realizou  o  procedimento  cirúrgico  após
deferimento da tutela  antecipada,  tendo subsistido o interesse no
julgamento do pleito referente ao pedido de indenização por danos
morais, não havendo que se falar em perda do objeto.

- Se os honorários são arbitrados de acordo com o que reza o artigo
20  do  Código  de  Processo  Civil,  mostrando-se  razoável  e
condizente com o trabalho realizado pelo advogado, não há que ser
alterado.

RECURSO  ADESIVO.  PLEITO  PARA
RECONHECIMENTO  DE  DANOS  MORAIS  E  DE
MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
DESACOLHIMENTO.  DESPROVIMENTO  DA
IRRESIGNAÇÃO ADESIVA.

-  A  demora  na  realização  de  uma  cirurgia  de  urgência  gera
angústia, descontentamento e desesperança, porém não é capaz de
causar abalo à reputação da vítima a ensejar reparação pecuniária.
- Não há razão para majorar o valor dos honorários advocatícios
quando arbitrados com razoabilidade.

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,  NÃO  CONHECER  A  REMESSA  OFICIAL  E  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO E AO RECURSO ADESIVO.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário,  Apelação Cível  e Recurso Adesivo de sentença
que, na “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada Inaudita Altera
Pars”  aviada por  Iris Cristina Morais Pereira em face do  Município de João Pessoa,  julgou
parcialmente procedente o pleito autoral.

Na sentença, o Magistrado julgou procedente em parte o pedido exordial, “deixando
de  determinar  ao  Município  de  João  Pessoa,  por  sua  Secretaria  de  Saúde,  que  realize  o
procedimento pleiteado, tendo em vista que o mesmo já foi realizado. Condenou o promovido ao
pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de verba honorária, nos termos do art. 20, §4.º
do CPC.

Outrossim, determinou a devolução da quantia sequestrada às fls. 129/130 aos cofres
públicos.

Inconformado, o ente municipal apelou postulando a) a extinção do processo com
resolução do mérito por ter havido perda do objeto pedido na exordial; b) o levantamento do valor
bloqueado para realização do procedimento cirúrgico e c) a minoração dos honorários advocatícios.
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Por sua vez, a autora recorreu adesivamente, às fls. 179/190, pugnando pela reforma
da sentença para que sejam arbitrados danos morais, e que seja elevado o valor dos honorários
advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 190/195), bem como
ao recurso adesivo (fls. 197/205).

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso
apelatório, do reexame necessário e da irresignação adesiva (fls. 218/221-verso).

É o relatório. 

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Preambularmente, consigno que, no que diz respeito à natureza jurídica, a remessa
necessária não é recurso, porque não é voluntária. Apesar de ser incorretamente assim chamada,
trata-se de uma condição de eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não de acordo com a
legislação vigente no momento de sua aplicação, no caso, o Código de Processo Civil de 2015. 

Conforme visto, trata-se de remessa oficial no decreto sentencial acima mencionado.
Contudo, apesar da municipalidade encaixar-se no rol dos beneficiados do art. 496 do CPC/2015, a
presente  lide,  nos  termos  do  §3º,  do  mesmo  dispositivo  processual,  não  comporta  reexame
necessário.

Vejamos a norma acima declinada:

“Art.  496.  Está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  não
produzindo  efeito  senão  depois  de  confirmada  pelo  tribunal,  a
sentença: 
(…)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líqui-
do inferior a:
I  -  1.000 (mil)  salários-mínimos para a União e  as  respectivas
autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público
e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público.” 

In casu, o magistrado havia determinado o sequestro do valor correspondente ao pro-
cedimento cirúrgico pleiteado pela autora, cujo montante era de R$ 54.946,00  (cinquenta e quatro
mil, novecentos e quarenta e seis reais), conforme decisão de fls. 122/123, contudo, infere-se do
Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado SIHD2 (fl. 165), que o procedimento solicita-
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do (Microcirurgia para Tumor Intracraniano) foi realizado e orçado em R$ 3.962,85 (três mil, nove-
centos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), não  se aplicando o artigo 496 do CPC.

Desta forma, NÃO CONHEÇO da remessa oficial.

APELAÇÃO CÍVEL

No apelo, o Município requer a reforma da sentença para que seja extinto o processo
com resolução  do mérito  por  perda  do  objeto,  haja  vista  o  procedimento  cirúrgico  já  ter  sido
realizado. 

Sem razão o apelante, uma vez que a autora objetiva, além da realização da cirurgia,
indenização por danos morais. 

Observe-se  que  o  Magistrado  ressaltou,  na  sentença,  que  deixou  de  condenar  o
promovido na obrigação de realizar a cirurgia pleiteada eis que já concretizada.

Porém, analisou o pleito de danos morais, julgando-o improcedente.

Com relação  ao  pedido  de  levantamento  do  valor  bloqueado  para  realização  do
procedimento cirúrgico, registro que este deve ser atendido uma vez que a cirurgia já foi realizada.

Saliente-se que o juiz consignou na parte final da sentença o seguinte: “Devolva-se a
quantia  sequestrada  às  fls.  129/130  aos  cofres  públicos” e  não  houve  oposição  por  parte  da
promovente com relação a isso.

Por  último,  insurgiu-se  o  recorrente  pedindo  a  minoração  dos  honorários
advocatícios, entretanto a quantia estipulada foi arbitrada de acordo com o artigo 20, §4.º do CPC,
não sendo exorbitante, tampouco exagerado, não havendo razão para sofrer qualquer reparo.

Por essas razões, desprovejo o apelo.

RECURSO ADESIVO

A autora  recorre  adesivamente  apenas  para que seja  fixada uma indenização  por
danos morais, e elevado o valor dos honorários advocatícios.

Como cediço, danos morais são perdas sofridas por um ataque à moral e à dignidade
das pessoas, caracterizados como uma ofensa à reputação da vítima. 

Na hipótese, percebe-se que a autora pode ter sofrido angústia, descontentamento,
desesperança pelo fato de necessitar de uma cirurgia de urgência, a ser realizada pelo Município, e
ter esperado alguns meses para fazer, contudo, tal fato não é capaz de causar-lhe abalo psíquico.

Assim comungo do entendimento da Procuradoria de Justiça, ao assinalar em seu
parecer:
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“ (…) em relação aos danos morais, sabe-se que o referido dano
importa  em abalos  à pessoa,  derivado da lesão a um interesse
espiritual,  na  penosa  sensação  de  ofensa,  dor  intensa,
desequilíbrio emocional, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e
sensoriais experimentados pela vítima do dano.” 
(…) O mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não
pode ser classificado como um legítimo dano  moral, sobretudo em
uma  sociedade  tão  complexa  como  a  atual,  em  que  inúmeros
eventos do cotidiano já são aptos a gerar aborrecimentos de toda
ordem,  sendo  necessária  grande  prudência  para  diferenciar
aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se
enquadram na dos danos morais.” (fls. 220-verso) 

Por essas razões,  não conheço da Remessa Necessária e desprovejo o Apelo e o
Recurso Adesivo, mantendo incólume a decisão recorrida.

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
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, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J07/J13
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