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ACÓRDÃO

APELAÇÕES N. 0097443-51.2012.815.2001.
ORIGEM: 10ª. Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º. APELANTE: Banco do Brasil S.A.
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2º. APELANTE: Steven Lawrence Young.
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APELADOS: Os Apelantes.

EMENTA:  APELAÇÃO.  IRREGULARIDADE  FORMAL.  FALTA  DE
CORRELAÇÃO  LÓGICA  ENTRE  AS  RAZÕES  RECURSAIS  E  OS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  IMPUGNADA.  RECURSO  QUE  NÃO
IMPUGNOU  ESPECIFICAMENTE  AS  RAZÕES  DE  DECIDIR.
INTERPOSIÇÃO DE APELO SEM EXPOSIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE
FATO E DE DIREITO QUE JUSTIFICA A IRRESIGNAÇÃO.  APELO NÃO
CONHECIDO.

1. A falta de correlação lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
impugnada impede a admissibilidade do apelo, porquanto se equipara à ausência de
exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificam  a  irresignação,
exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973, cujo comando normativo é análogo ao
previsto no art. 1.010, III, do CPC/2015,  resultando em violação ao princípio da
dialeticidade.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA e AgRg-AREsp 366.872/PB.

2. Os argumentos deduzidos no recurso devem infirmar, especificamente, as razões
de  decidir  adotadas  no  provimento  jurisdicional  impugnado,  demonstrando,  de
forma analítica, os motivos pelos quais se entende que a decisão foi prolatada com
desacerto,  enquanto  antecedente  formal  necessário  ao  conhecimento  da
irresignação.

EMENTA:  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM QUITAÇÃO
ANTECIPADA  DE  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  REDUÇÃO  DO  VALOR  DO  DÉBITO  PROPORCIONAL  À
QUANTIDADE DE MESES DA ANTECIPAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
APELAÇÃO  DO AUTOR.  IMPUGNAÇÃO  AO CAPÍTULO  DA SENTENÇA
EM QUE NÃO FOI ACOLHIDA A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SIMPLES
EXIGÊNCIA DE VALOR A MAIOR. MERA FRUSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO  AO  DIREITO  DA  PERSONALIDADE.  COMPENSAÇÃO
PECUNIÁRIA  INDEVIDA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  BASE  DE
CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL MÍNIMO. TRABALHO
ORDINÁRIO. MATÉRIA DE DIMINUTA COMPLEXIDADE.  PROVIMENTO
PARCIAL.

1. A simples exigência de instituição financeira de valor a maior para a quitação
antecipada do contrato de empréstimo, não garantindo ao consumidor a redução dos
encargos em importe  proporcional  à quantidade de meses em que o término da



avença  foi  antecipado,  não  é  suficiente  para  o  acolhimento  da  pretensão
indenizatória por danos morais.

2.  Nas  ações  declaratórias  de  indébito,  os  honorários  advocatícios  devem  ser
fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor do
proveito econômico, obtido, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.  Inteligência do art.  85, §2º. do
Código de Processo Civil.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às
Apelações  n.  0097443-51.2012.815.2001,  na  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  e
Indenização  por  Danos  Morais  em  que  figuram  como  Apelantes  e  Apelados,
reciprocamente, o Banco do Brasil S.A. e Steven Lawrence Young.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em  não conhecer da Apelação
interposta  pelo  Banco  do  Brasil  S.A.,  conhecer  da  interposta  por  Steven
Lawrence Young e dar-lhe parcial provimento.

VOTO.

Contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 10ª. Vara Cível da Comarca de
desta Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos
Morais ajuizada por  Steven Lawrence Young em desfavor do  Banco do Brasil
S.A., f. 174/176, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido, declarando
que, para fins de quitação antecipada do Contrato de Empréstimo n. 759677421, f.
30/31,  considerado  o  mês  de  junho de  2012,  o  valor  a  ser  adimplido  é  de  R$
33.079,02 (trinta e três mil,  setenta e nove reais  e dois centavos),  arbitrando os
honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser adimplido à razão de
1/3 pelo Autor e 2/3 pelo Réu, ao fundamento de que, ante o fato de o somatório
dos juros das 60 (sessenta) parcelas da contratação correspondes a R$ 32.906,29
(trinta e dois mil, novecentos e seis reais e vinte e nove centavos), o encerramento
prematuro  da  avença,  com  a  antecedência  de  39  (trinta  e  nove)  meses,  deve
importar na dedução de R$ 21.388,77 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito
reais  e  setenta  e  sete  centavos)  dos  R$  54.467,79,  (cinquenta  e  quatro  mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) devidos na data da
antecipação,  não  acolhendo  a  pretensão  condenatória  de  indenização  por  danos
morais, por qualificar o fato como mero dissabor, interpuseram Apelações ambas as
Partes.

Em suas razões, f. 179/197, o Banco do Brasil S.A. sustentou que não há
abusividade  que  justifique  a  anulação  de  nenhuma  das  cláusulas  contratadas,
porquanto o Autor teve conhecimento prévio das cláusulas contratuais, devendo ser
observado o princípio pacta sunt servanda.

Alegou que é legal a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual  e  que  as  instituições  financeiras  não  estão  sujeitas  à  limitação  de  juros
remuneratórios anuais no percentual de 12%, desde que expressamente pactuado no
contrato,  em  consonância  ao  entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de
Justiça.



Afirmou que os encargos contratuais, tais como multa por inadimplência e
a  correção  monetária,  são  necessários  ao  exercício  da  atividade  da  instituição
financeira  e  que  a  formalização  das  operações  de  crédito  exige  a  cobrança  de
valores  acessórios  para  desestimular  o  inadimplemento  e  recompor  o  valor  da
dívida defasada pelo decurso do tempo, razão pelo qual não constituem obrigações
abusivas.

Argumentou que é lícita a cobrança da comissão de permanência, ainda
que cumulada com outros encargos, ante a previsão contratual,  pelo que não há
valor a ser devolvido ao Autor, seja a título de cobrança indevida ou de indenização
por dano de qualquer natureza, pugnou, por essas razões, pelo desprovimento do
Apelo.

Intimado, o Autor não ofereceu contrarrazões, f. 221.

Em  suas  razões,  f.  201/211,  o  Promovente,  Steven  Lawrence  Young,
alegou  que,  nada  obstante  concordar  com  o  capítulo  declaratório  da  Decisão
impugnada, a qualificação do ato imputado à Instituição Financeira não deve ser
qualificado  como  mero  dissabor,  posto  que  lhe  causou  constrangimentos  e
preocupações que agravaram as enfermidades do qual é portador.

Alegou que a verba honorária fixada não condiz com a complexidade da
matéria demandada em juízo e com o esforço profissional empregado na instrução
processual, pugnando pelo provimento do Apelo e pela reforma parcial da Sentença,
para que o Réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e a
fim de que seja majorado o valor dos honorários advocatícios para 20% (vinte por
cento) do valor da causa.

Contrarrazoando, f.  222/233, o Banco do Brasil  S.A. sustentou que não
existiu  evento  danos  hábil  a  justificar  uma  condenação  ao  pagamento  de
indenização, já que os valores cobrados ao Autor estavam expressamente previstos
no instrumento contratual, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça se restringiu a opinar pela regular tramitação das
Apelações,  f.  238/241,  abstendo-se  de  deduzir  manifestação  sobre  o  mérito  das
pretensões  recursais,  porquanto  ausentes  os  requisitos  legais  impositivos,  nos
termos do art. 176 a 181, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Julgo, inicialmente, a Apelação interposta por Banco do Brasil S.A.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, dispõe que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença constitui fato hábil a
ensejar o não conhecimento do Apelo.

Consoante as razões de decidir adotadas pelo Juízo de 1º. Grau, o valor total
dos juros advindos do contrato de empréstimo celebrado entre o Autor e o Réu, a
ser  adimplido  em  60  (sessenta)  meses,  é  de  R$  32.906,29  (trinta  e  dois  mil,
novecentos e seis reais e vinte e nove centavos), razão pela qual, o encerramento
prematuro  da  avença,  com  a  antecedência  de  39  (trinta  e  nove)  meses,  deve



importar na dedução de R$ 21.388,77 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito
reais  e  setenta  e  sete  centavos)  dos  R$  54.467,79  (cinquenta  e  quatro  mil,
quatrocentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) devidos em junho de
2012, data em que foi requerida a antecipação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Ag 1413832/PA
e AgRg-AREsp 366.872/PB1, a falta de correlação lógica entre as razões recursais e
os fundamentos da decisão impugnada impede a admissibilidade recursal, porquanto
se  equipara  à  ausência  de  exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que
justificam a irresignação, exigidos pelo art.  514, II,  do CPC/1973, cujo comando
normativo é análogo ao previsto no art.  1.010, III,  do CPC/2015, resultando em
violação ao princípio da dialeticidade.

A  Instituição  Financeira  tentou  impugnar  os  fundamentos  adotados  na
Sentença alegando fatos  estranhos à  causa  de pedir  que  arrazoaram a pretensão
deduzida na Petição Inicial, porquanto a controvérsia a ser dirimida nestes autos se
cinge em saber se o valor que foi cobrado ao Autor, ao ser requerida a quitação
antecipada  do  contrato  de  empréstimo,  em  junho  de  2012,  é  proporcional  à
quantidade de meses em que término da avença foi antecipado, e não se houve a
incidência de encargos abusivos, contratados ou não.

Diferentemente  do  que  alegou  o  Banco  Apelante,  não  foi  tratado  na
Sentença e não houve qualquer  questionamento do Autor acerca do cálculo dos
juros de forma capitalizada, da periodicidade da cobrança, do índice incidente, da
regularidade da exigência da correção monetária, da multa por inadimplemento ou
da licitude da cumulação desta com a comissão de permanência.

A falta de impugnação específica das razões adotadas na Decisão recorrida
é fato que impede a admissibilidade recursal, porquanto se  equipara à ausência de
exposição  dos  fundamentos  de  fato  e  de  direito  que  justificam  a  irresignação,
exigidos pelo art. 514, II, do CPC/73, resultando em descumprimento do princípio

1 AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  RAZÕES DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as
razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art.
544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-AREsp
366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Isabel Gallotti, publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais
devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes.
[...] (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).



da  dialeticidade,  conforme precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça2 e  deste
Tribunal de Justiça3.

Posto  isso,  considerando que o  Banco do Brasil  S.A.  não impugnou
especificamente  os  fundamentos  da  decisão  recorrida,  não  conheço  da
Apelação, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Passo a analisar as razões trazidas na Apelação interposta pelo Promovente
desta Ação, Steven Lawrence Young.

Considerando que a Apelação foi interposta contra Sentença publicizada
antes  da  vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  f.  176-v,  o  juízo  de
admissibilidade  deve  ser  exercido  com  fundamento  nas  disposições  normativas
processuais vigentes até então, nos termos do Enunciado Administrativo nº. 02 do
STJ4,  pelo  que,  presentes  os  requisitos  exigidos  pelo  Código  revogado,  dela
conheço.

O Apelo se restringiu a impugnar o capítulo da Sentença em que não foi
acolhido  seu  pedido  de  condenação  da  Instituição  Financeira  ao  pagamento  de
indenização pecuniária por danos morais, pelo que deve ser analisado, tão somente,
se o fato alegado na Petição Inicial  dispôs de gravidade suficiente para afetar o
patrimônio  jurídico  individual  do  Autor5,  de  modo  a  reclamar  compensação
pretendida.

2 AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  RAZÕES DISSOCIADAS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Sendo as
razões do agravo regimental dissociadas do decidido, não comporta ele sequer conhecimento (art.
544, § 4º, I, CPC e Súmula nº 284/STF). 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ, AgRg-AREsp
366.872/PB, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Isabel Gallotti, publicado no DJE 30/09/2013 p. 1265).

PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA.
REGULARIDADE  FORMAL.  REEXAME  DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões recursais
devem guardar correlação lógica com a decisão contra a qual o recurso é interposto. Precedentes.
[...] (STJ, AgRg no Ag 1413832/PA, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
03/11/2011, publicado no DJe 11/11/2011).

3 PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS PONTOS
ESPECÍFICOS  DA  SENTENÇA.  DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
EXIGÊNCIA DO ART. 514, II,  DA LEI ADJETIVA CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  APELO.  -  Pelo  princípio  da
dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais
foram interpostos. - Caso as razões recursais abranjam matérias dissociadas do decisum objurgado,
por faltar-lhe pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, regularidade formal, indispensável
ao seu efetivo conhecimento, deverá ser negado seguimento ao apelo interposto, de acordo com o
art. 557, caput, do CPC (TJPB, Processo n.º 200.2011.019379-0/001, Tribunal Pleno, Rel. Des. José
Ricardo Porto, julgado em 15/03/2013).

4 STJ,  Enunciado administrativo nº.  02: Aos recursos interpostos  com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões  publicadas até  17 de março de 2016) devem ser  exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

5 “Somente haverá  indenização por  danos morais  se,  além do descumprimento do contrato,  ficar
demonstrada  circunstância  especial  capaz  de  atingir  os  direitos  de  personalidade,  o  que não se
confunde com o mero dissabor.” (STJ, REsp 1599224/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).



O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.550.509/RJ,
publicizado no Informativo n. 05796, adotou o entendimento de que, contratada uma
operação  de  crédito,  a  ocorrência  de  mera  cobrança  indevida  da  Instituição
Financeira não importa em violação aos direitos da personalidade do consumidor,
pelo que não justifica a condenação ao pagamento de indenização pecuniária por
danos morais, desde que a exigibilidade dos valores indevidos não se dê de forma
abusiva ou lesiva, a exemplo da reiteração da conduta, a despeito da reclamação do
consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa
do nome do suposto devedor ou se a natureza da dívida que o exponha a ameaça,
coação, constrangimento.

Não restou demonstrado nos autos que o Autor suportou qualquer prejuízo
em razão de a Instituição Financeira haver lhe cobrado valor a maior para a quitação
antecipada do contrato, notadamente ante o fato de que o adimplemento nem sequer
foi consumado, não sendo suficiente para o acolhimento da pretensão indenizatória
a mera frustração causada pelo ato praticado em desconformidade com as cláusulas
contratuais da operação de crédito avençada ou por não haver-lhe sido garantida a
redução dos encargos que integram o débito em importe proporcional à quantidade
de meses em que o término da avença foi antecipado.

Quanto à pretensão de majoração dos honorários advocatícios, o Código de
Processo Civil, em seu art. 85, §2º, dispõe que o importe deverá ser fixado entre o

6 DIREITO DO CONSUMIDOR.  AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA PELA MERA
INCLUSÃO DE VALOR INDEVIDO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. Não há dano
moral  in re ipsa quando a causa de pedir da ação se constitui unicamente na inclusão de valor
indevido na fatura de cartão de crédito de consumidor. Assim como o saque indevido, também o
simples recebimento de fatura de cartão de crédito na qual incluída cobrança indevida não constitui
ofensa  a  direito  da  personalidade  (honra,  imagem,  privacidade,  integridade  física);  não  causa,
portanto, dano moral  objetivo, in re ipsa. Aliás,  o STJ já se pronunciou no sentido de que a
cobrança indevida de serviço não contratado, da qual não resultara inscrição nos órgãos de
proteção ao crédito, ou até mesmo a simples prática de ato ilícito não têm por consequência a
ocorrência de dano moral (AgRg no AREsp 316.452-RS, Quarta Turma, DJe 30/9/2013; e
AgRg  no  REsp  1.346.581-SP,  Terceira  Turma,  DJe  12/11/2012).  Além  disso,  em  outras
oportunidades, entendeu o STJ que certas falhas na prestação de serviço bancário, como a recusa na
aprovação de crédito e bloqueio de cartão, não geram dano moral in re ipsa (AgRg nos EDcl no
AREsp  43.739-SP,  Quarta  Turma,  DJe  4/2/2013;  e  REsp  1.365.281-SP,  Quarta  Turma,  DJe
23/8/2013). Portanto, o envio de cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in
re ipsa,  na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral
dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos
autos.  Com  efeito,  a  jurisprudência  tem  entendido  caracterizado  dano  moral  quando
evidenciado abuso na forma de cobrança, com publicidade negativa de dados do consumidor,
reiteração da cobrança indevida, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto, ameaças
descabidas, descrédito, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social, por
exemplo (REsp 326.163-RJ, Quarta Turma, DJ 13/11/2006; e REsp 1.102.787-PR, Terceira Turma,
DJe  29/3/2010).  Esse  entendimento  é  mais  compatível  com  a  dinâmica  atual  dos  meios  de
pagamento, por meio de cartões e internet, os quais facilitam a circulação de bens, mas, por outro
lado,  ensejam  fraudes,  as  quais,  quando  ocorrem,  devem  ser  coibidas,  propiciando-se  o
ressarcimento do lesado na exata medida do prejuízo. A banalização do dano moral, em caso de
mera  cobrança  indevida,  sem  repercussão  em  direito  da  personalidade,  aumentaria  o  custo  da
atividade econômica, o qual oneraria, em última análise, o próprio consumidor. Por outro lado, a
indenização por dano moral, se comprovadas consequências lesivas à personalidade decorrentes da
cobrança  indevida,  como,  por  exemplo,  inscrição  em  cadastro  de  inadimplentes,  desídia  do
fornecedor na solução do problema ou insistência em cobrança de dívida inexistente, tem a benéfica
consequência de estimular boas práticas do empresário. REsp 1.550.509-RJ, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016. (Informativo n. 0579, Período: 17 de março a 1º. De
abril de 2016). 



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 o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação
do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado
e o tempo exigido para o seu serviço.

Na  lide  em  julgamento,  o  proveito  econômico  auferido  pelo  Autor  é
equivalente  ao  valor  cuja  dedução  foi  declarada  devida  para  fins  de  quitação
antecipada do contrato na data requerida, qual seja, R$ 21.388,77 (vinte e um mil,
trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos), razão pela qual ele deverá
ser tomado como a base de cálculo dos honorários advocatícios.

O percentual deverá ser fixado no valor mínimo, posto que o trâmite da
presente demanda não importou em trabalho superior ao ordinariamente esperado,
ante o fato de que, havendo o julgamento antecipado da lide, a atuação do causídico
se limitou à elaboração da Petição Inicial,  f. 02/22, da Réplica, f. 167/169, e do
Apelo,  f.  201/211,  além  de  a  matéria  atinente  à  controvérsia  dirimida  ser  de
diminuta  complexidade,  restringindo-se  à  aplicabilidade  de  uma  regra
proporcionalidade matemática.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para
ordenar que os honorários advocatícios sejam calculados no importe de 10%
(dez por cento) sobre o valor cuja dedução foi declarada devida para fins de
quitação antecipada do contrato na data requerida, qual seja, sobre o importe
de R$ 21.388,77 (vinte e um mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete
centavos), mantendo os demais termos da Sentença, notadamente a previsão de
rateio  da  referida verba  entre  os  causídicos  das  Partes,  nas  exatas  frações
dispostas pelo Juízo de 1º. Grau, ante a sucumbência recíproca. 

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 27 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


