
Processo nº. 0017104-32.2010.815.0011

Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL nº. 0017104-32.2010.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

1ª) Apelante: WL Comércio e Importação Ltda – Adv.: Rossana 
Bitencourt Dantas

2º) Apelante: Félix Araújo Neto, advogando em causa própria

1º) Apelado: Os mesmos

2ª) Apelada: Central da Construção Ltda – Adv.: Félix Araújo Neto, Félix 
Araújo Filho, Caius Marcellus Lacerda e outros.

EMENTA: –  APELAÇÕES  CÍVEIS  -  AÇÃO  DE 
RESCISÃO  CONTRATUAL  C/C  DESPEJO  E 
COBRANÇA DE ALUGUÉIS – IMÓVEL OBJETO DA 
LOCAÇÃO ARREMATADO EM LEILÃO – ANULAÇÃO 
DA  ARREMATAÇÃO  –  EFEITOS  “EX  TUNC” – 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DA  PRIMEIRA  APELANTE 
VERIFICADA  -   HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  – 
“QUANTUM” DESPROPORCIONAL  AO  TRABALHO 
REALIZADO  -  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO  - 
FIXAÇÃO  DE  ACORDO  COM  A  EQUIDADE,  NOS 
TERMOS  DO  ART.  20,  §4º  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL -   REFORMA  PARCIAL DA 
SENTENÇA  –  DESPROVIMENTO  DO  PRIMEIRO 
APELO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  SEGUNDO 
APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em negar 
provimento ao primeiro apelo e dar provimento parcial ao segundo, nos termos 
do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pela  WL Comércio e 
Importação Ltda, e Apelação Cível interposta por Félix Araújo Neto, hostilizando 
a sentença do Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande-
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PB, que nos autos da  Ação de Rescisão Contratual c/c Despejo e Cobrança de 
Aluguéis, extinguiu o processo sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar 
de ilegitimidade ativa da primeira apelante. 

Nas  razões  recursais  (fls.  212/220),  alega  a  primeira 
apelante  que,  moveu  a  ação  acima  mencionada  contra  a  segunda  apelada 
objetivando  o  recebimento  de  alugueis  atrasados  de  imóvel  comercial  que 
somam  a  quantia  de  R$  944.016,57  (novecentos  e  quarenta  e  quatro  mil, 
dezesseis reais e cinquenta e sete centavos).

Alega ainda que, não restam dúvidas que atualmente não é 
parte  legítima  para  requerer  o  despejo  e  rescisão  contratual,  contudo  tem 
legitimidade  para  requerer  os  alugueis  atrasados,  no  período  em  que  era 
proprietária do imóvel, pois só em decorrência da morosidade da justiça, os fatos 
se modificaram e houve a perda da propriedade.

Aduz que,  independentemente  de a arrematação ter  sido 
anulada, o contrato celebrado pelas partes é ato jurídico perfeito,  com plena 
validade, bem como os seus consectários legais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas  razões  recursais  (fls.  222/227),  o  segundo  apelante 
alega que o Magistrado singular condenou a primeira pelante ao pagamento de 
honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)  

Alega  ainda  que,  os  honorários  advocatícios  foram 
estabelecidos  em valor  irrisório,  considerando principalmente  o  valor  o  poder 
econômico da primeira  apelante,  o  valor  atribuído  a causa e a natureza e a 
importância da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A primeira apelante e o segundo apelante não apresentaram 
contrarrazões conforme certidão às fls. 286v.

A  segunda  apelada  apresentou  contrarrazões  às  fls. 
231/238.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 
emitiu  parecer  por  entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a 
intervenção ministerial. (fls. 278).
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É o relatório.

V O T O

As duas apelações julgarei de forma conjunta.

O  cerne  da  questão,  consiste  na  sentença  do  Magistrado 
monocrático  extinguiu  o  processo  sem  resolução  de  mérito,  acolhendo  a 
preliminar de ilegitimidade ativa da primeira apelante, bem como condenando 
esta, ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 
(mil reais).

Os documentos de fls.  20/23,  comprovam que a primeira 
apelante (WL Comércio  e Importação Ltda) e a segunda apelada (Central  da 
Construção Ltda), assinaram no ano de 2007, um contrato de locação de um 
imóvel  comercial  localizado  na  rua  Presidente  João  Pessoa,  nº  614,  Centro, 
Campina Grande-PB, pelo prazo de 36 meses, com alugueis mensais no valor de 
R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Os documentos  de fls. 195/200 comprovam que a primeira 
apelante  arrematou  o  imóvel  locado  em um leilão  realizado  pela  justiça  do 
trabalho no ano de 2007.

Os documentos de fls. 99/104, comprovam que a empresa 
Pneus  Teixeira  Comércio  e  Indústria  Ltda,  moveu  uma  Ação  Anulatória  de 
Arrematação,  que foi  julgada procedente  em fase de Recurso  Ordinário,  pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, culminando assim com a anulação 
da arrematação do imóvel objeto da locação.

Os documentos de fls. 162/174, comprovam que o Tribunal 
Superior  do  Trabalho,  manteve  a  anulação  da  arrematação,  tendo  a  decisão 
transitada em julgado em 12/12/11.

Os documentos de fls. 207, comprovam que foi devolvida a 
primeira apelante a quantia de R$ 582.395, 99 (quinhentos e oitenta e dois mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), correspondentes 
ao valor pago pela arrematação.

Desta  forma  entendo  que  a  primeira  apelante  possui 
ilegitimidade  ativa  para  exigir  a  cobrança  do  pagamento  de  alugueis 
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supostamente em atraso, pois não é mais proprietária do imóvel em virtude da 
anulação da arrematação,  que possui efeitos  “ex tunc”,  portanto sendo nulos 
todos os atos praticados. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  tem  o  seguinte 
entendimento:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  FUNDAMENTOS  INSUFICIENTES 
PARA REFORMAR A  DECISÃO AGRAVADA.  AÇÃO 
ANULATÓRIA.
ARREMATAÇÃO  JUDICIAL.  DESNECESSIDADE. 
CITAÇÃO DO CÔNJUGE.
1. A anulação da arrematação tem efeitos ex 
tunc,  de  forma  que,  retroagindo  suas 
consequências  à  data  do  ato  anulado, não 
ocorre  a  transferência  do  domínio  do  bem 
arrematado ilegitimamente para  o patrimônio do 
casal,  esvaindo-se,  portanto,  o  favor  legal  de 
exigência de citação da esposa para o polo passivo 
da ação.
3. Esta Corte, em caso análogo, assentou que a 
ação  anulatória  de  hasta  pública  prescinde  da 
citação do cônjuge do arrematante por não discutir 
direito real sobre bem imóvel: "Do exame acurado 
dos autos,  observa-se que a  matéria  em debate 
não se refere à existência ou não de direito real 
sobre um bem imóvel, mas, ao contrário,  acerca 
do direito  do  credor  hipotecário  de participar  da 
hasta pública, conforme dispõe o art. 698 do CPC. 
Dessa forma, desnecessária a citação do cônjuge 
do  arrematante.  (REsp  397899/AL,  Rel.  Ministro 
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 
05/09/2002,  DJ  31/03/2003  p.  198)  3.  Agravo 
regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  624.597/RJ,  Rel.  Ministro  VASCO 
DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO  TJ/RS),  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
11/05/2010, DJe 21/05/2010)  

Neste ponto não merece reforma a sentença combatida.
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os  honorários  advocatícios,  devem ser  fixados  de  acordo 
com  a  necessidade  de  se  remunerar  dignamente  o  trabalho  intelectual 
desempenhado pelo causídico. 

Analisando  os  autos,  verifico  que  o  valor  dos  honorários 
arbitrados  na sentença  combatida,  não  condiz  com a  nobre  função  exercida. 
Diante deste contexto, necessária a aplicação do art. 20, §4º, do CPC.

Art. 20. §4º. Nas causas de pequeno valor, nas 
de valor inestimável, naquelas em que não houver  
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e 
nas execuções, embargadas ou não, os honorários  
serão fixados consoante apreciação eqüitativa do  
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do  
parágrafo anterior.

Fechando  o  entendimento,  colacionamos  entendimento  do 
Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido já esposado:

5.   Esta egrégia Corte Superior já firmou o 
entendimento  de  não  ser  possível  a  sua 
modificação no âmbito do Recurso Especial, 
pois  estes  normalmente  derivam  da 
ponderação de aspectos fáticos, insuscetíveis 
de reapreciação em sede de Recurso Especial 
(Súmula 7/STJ), salvo quando resultarem em 
valores  flagrantemente  irrisórios  ou 
manifestamente exorbitantes; isso porque, a 
razoabilidade  e  a  proporcionalidade  devem 
nortear  o  estabelecimento  da  verba 
honorária  com  fundamento  no  princípio  da 
equidade,  de  maneira  que  o  valor  fixado 
represente  uma  remuneração  digna  do 
trabalho  do  Advogado. (STJ,  AgRg  no  REsp 
1163447/MG,  Rel.  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES 
MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
15/12/2011, DJe 08/02/2012)
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Assim, considerando a resistência da primeira apelante, bem 
como a dedicação do causídico, o zelo na condução do processo, o respeito aos 
prazos e a complexidade da causa não se pode deixar de reconhecer que o valor 
de R$ 1.000,00 (mil reais reais) é insuficiente para remunerar condignamente o 
advogado segundo apelante. 

Portanto, a compatibilização dos elementos acima, aliada aos 
princípios da equidade e da proporcionalidade, conduz à  conclusão acerca da 
necessidade de majoração dos honorários de sucumbência, os quais devem ser 
fixados em R$ 5.000,00 (mil reais), patamar que entendo razoável.

ISTO  POSTO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  PRIMEIRO 
RECURSO  APELATÓRIO E DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO  SEGUNDO 
RECURSO APELATÓRIO, para reformar a sentença combatida para modificar a 
condenação ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 
(mil reais), com base no art. 20, §4º, do CPC

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do julgamento os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro dos Santos.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Doutora Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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