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ACÓRDÃO 

APELAÇÃO N.º 0000030-78.2012.815.0371.
ORIGEM: 7ª Vara da Comarca de Sousa.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Jimmy Abrantes Pereira.
ADVOGADO: Jimmy Abrantes Pereira (OAB/PB 11.821).
APELADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
ADVOGADO: Alisson Melo Siqueira (OAB/PB 18.002).

EMENTA: AÇÃO  MONITÓRIA.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO.
ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA AVENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CAUSÍDICO DO RÉU.
DECLARAÇÃO  DE  HIPOSSUFICIÊNCIA.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MÉRITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO
DA PROMOVENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE PROVA DE QUE O CONTRATO FOI  QUINTADO ANTES  DA PROPOSITURA DA
DEMANDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
85, 10, DO CPC/15. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MOTIVADO PELO CONSTITUINTE DO
APELANTE. NÃO CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa física.

2. O art. 85, §10, do CPC/15, positivou o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que
motivou o ajuizamento da Ação extinta por perda superveniente do objeto deverá arcar com o
ônus sucumbencial.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação n.º 0000030-
78.2012.815.0371,  em  que  figuram como  partes  Jimmy Abrantes  Pereira  e  Banco  Bradesco
Financiamentos S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o Relator,
em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento. 

VOTO.

Jimmy Abrantes Pereira interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 7ª
Vara  da  Comarca  de Sousa,  f.  62/64,  nos autos  da Ação Monitória  ajuizada em desfavor  de seu
constituinte Jorge Max Estrela Abrantes ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o contrato de financiamento de
veículo que o embasou foi adimplido em sua integralidade, condenando-o ao pagamento das custas
processuais, porém, com a exigibilidade suspensa.

Em suas Razões, f. 67/73, requereu a concessão da gratuidade judiciária e a reforma parcial da
Sentença, ao argumento de que foi omitida a fixação, em seu favor, da verba honorária sucumbencial.

Intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões, f. 77/79, sustentando que o Promovente foi
quem deu causa  ao  ajuizamento  da  Ação,  razão  pela  qual  deve arcar  com os  honorários  do seu



Advogado.

Desnecessária  a  intervenção da Procuradoria de Justiça,  por não configurar  quaisquer  das
hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.
Considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência elaborada pelo

Apelante1, defiro a gratuidade da justiça, pelo que resta dispensado o recolhimento do preparo.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

O art. 85, §10, do CPC/152, positivou o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que
motivou o ajuizamento da Ação extinta por perda superveniente do objeto deverá arcar com o ônus
sucumbencial.

O Réu/Embargante,  constituinte  do  Apelante,  reconheceu nos  Embargos  Moratórios  de  f.
18/27 que algumas parcelas do contrato de financiamento celebrado entre ele e o Banco Finasa BMC
S/A, sucedido pelo Apelado, Banco Bradesco Financiamentos S/A, f. 08/09, estavam inadimplidas.

Aduziu ainda que, por meio acordo extrajudicial, quitou a integralidade do débito contra ele
imputado mediante o pagamento de boleto bancário no valor de    R$ 3.300,00 (três mil e trezentos
reais), ocasionando a baixa do gravame perante o órgão competente em 17 de fevereiro de 2012, f. 30,
vinte e quatro dias após o ajuizamento da presente Demanda, em 24 de janeiro de 2012, f. 16. 

Considerando que, usualmente, a baixa do gravame ocorre poucos dias após a liquidação do
financiamento e que o Embargante não colacionou aos autos provas documentais que atestassem a
quitação do contrato antes do ajuizamento da Ação, conclui-se que foi ele quem deu causa a sua
proposição, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios ao seu Causídico.

Posto isso, deferida a gratuidade da justiça ao Recorrente e conhecida a Apelação, nego-
lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de ABRIL 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. Marilene de Lima Campos. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1Art. 99. […]. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

2 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…].
§ 10.  Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.


