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APELAÇÃO  CÍVEL  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. 
INTERPOSIÇÃO  ANTES  DO  JULGAMENTO  DOS 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  NECESSIDADE  DE 
RATIFICAÇÃO  POSTERIOR.  INEXISTÊNCIA  DE 
CONFIRMAÇÃO.  EXTEMPORANEIDADE DO RECURSO. 
NÃO CONHECIMENTO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO À 
IRRESIGNAÇÃO. 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES  
DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  
RATIFICAÇÃO.  NECESSIDADE.  PRECEDENTES.  1.  Esta  
corte  superior,  há  temos,  firmou-se  no  sentido  da  
necessidade da ratificação da apelação interposta antes do  
julgamento  dos  embargos  declaratórios,  ainda  que  estes  
tenham  sido  opostos  pela  parte  contrária.  2.  Agravo  
regimental  não  provido.” (STJ;  AgRg-REsp  1.174.159; 
Proc.  2009/0249287-3;  RS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min. 
Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 12/08/2013; Pág. 300).

-  “  (…)  A  apelação  é  tida  como  extemporânea  quando  
interposta  antes  do  julgamento  dos  embargos  de  
declaração, sem ratificação no prazo de quinze dias. (...).” 
(STJ;  REsp  1.225.108;  2010/0204042-2;  Segunda  Turma; 
Relª Min. Eliana Calmon Alves; DJE 20/05/2013; Pág. 1446).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 
RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL. 
CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 
DO DEMANDADO EXCLUÍDO DA LIDE. IRRESIGNAÇÃO. 
PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DO  VALOR  ARBITRADO  A
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TÍTULO  DE  RESSARCIMENTO  DE  DANOS 
EXTRAPATRIMONIAIS.  QUANTIA  ARBITRADA  COM 
RAZOABILIDADE  ANTE  O  CASO  CONCRETO.  PLEITO 
DE  MINORAÇÃO  DAS  VERBAS  HONORÍFICAS. 
RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA PROPORCIONALIDADE. 
NÃO  ACOLHIMENTO  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. 

- O valor da indenização por danos morais não deve sofrer 
modificação quando arbitrado com razoabilidade pelo juiz a 
quo.

-  Segundo entendimento  pacífico  do Superior  Tribunal  de  
Justiça, somente é possível a modificação da indenização  
por danos morais se o valor arbitrado for manifestamente  
irrisório ou exorbitante,  de modo a causar enriquecimento  
sem causa e vulnerar os princípios da razoabilidade e da  
proporcionalidade, o que não ocorre no presente caso. (REsp 
1148395 / SP, Rel.:  Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma,  D.J.: 
17/08/2010).

- “PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  EM  VALOR  IRRISÓRIO.  
REVISÃO. POSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  em  caráter  
excepcional,  a  alteração do quantum arbitrado a  título  de  
honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou  
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade  
e da proporcionalidade.
2.  No  caso,  a  majoração  da  verba  honorária  mostrou-se  
imperiosa, porquanto fixada em patamar ínfimo pelo Tribunal  
a quo.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1448508/MG, 
Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
03/06/2014, DJe 10/06/2014).

V  I  S  T  O  S.  

Klevenir Galvão da Nóbrega ajuizou “Ação Declaratória com Pedido  de  

Tutela Antecipada Cumulado com Obrigação de Não Fazer, com Indenização por Danos  

Morais” em desfavor da Autoclub Veículos e Peças Ltda. e Banco Santander (Brasil) 
S/A.  ,  objetivando  o  ressarcimento  extrapatrimonial,  ante  sua  inscrição  indevida  no 

cadastro restritivo de crédito.
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Na sentença de fls.215/218, o magistrado de primeiro julgou procedente em 

parte o pedido autoral, retirando o nome da demandante do cadastro de inadimplentes e 

condenando a instituição financeira em danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), com juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês além de correção monetária  

a partir da sentença. 

Ao julgar os embargos oposto pela concessionária, resolveu pela omissão 

presente no julgado, decidindo por sua ilegitimidade passiva e excluindo-a da relação 

processual, bem como condenou a demandante no pagamento de honorários no valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 246/247).

O Banco Santander interpôs irresignação às fls. 224/237, asseverando que a 

dívida ensejadora dos problemas levantados pela demandante fora originada através de 

créditos concedidos, os quais restaram inadimplidos, não havendo que se falar em ilícito 

praticado.

Insatisfeito, apelou também a autora, requerendo, em síntese, a majoração 

do quantum indenizatório fixado, tendo em vista ter sofrido sérios abalos psicológicos ao 

receber  diversas  ligações  de  cobrança  com  ameaças,  bem  como  a  retirada  do 

arbitramento da verba honorífica em favor da Autoclub, quando da sua exclusão do polo 

passivo da ação. 

Contrarrazões encartadas às fls. 259/265. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não se manifestou quanto 

ao mérito do recurso (fls. 271/274).

É o relatório.

Decido.

Do Apelo da Instituição Financeira
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Cumpre não conhecer  do apelo interposto pelo Banco Santander  (Brasil) 

S/A. Explico. 

Verifica-se dos autos que ambas as partes foram intimadas do julgamento 

dos embargos de declaração ofertados pela Autoclub Veículos e Peças Ltda. na data de 

20 de fevereiro de 2014, conforme cópia do diário da justiça de fls. 248.

Constata-se, ainda, que a súplica apelatória ora discutida foi protocolada em 

04 de março de 2013, mediante se percebe com a chancela de recebimento aposta na 

petição acostada à fl. 224 do presente caderno processual, ou seja, em momento anterior 

ao julgamento dos aclaratórios.

Assim, caberia ao apelante, dentro do prazo de 15 dias, ratificar os termos 

do seu apelo, sob pena de o seu recurso ser considerado intempestivo. 

Outrossim, vislumbrando-se que o demandado não peticionou confirmando 

as  razões da sua súplica  no lapso quinzenal  permitido,  nos faz  conceber  que a  sua 

petição foi extemporânea, levando ao não conhecimento do recurso. 

Neste contexto, segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de 

Justiça, a apelação é tida como extemporânea quando apresentada antes do julgamento 

dos embargos de declaração e não há a ratificação no lapso temporal de quinze dias,  

como ocorreu in casu, o que obsta o seu conhecimento. 

Sobre a hipótese, veja-se os arestos da Colenda Corte Cidadã: 

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  ANTES  
DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.  
RATIFICAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.  1.  Esta 
corte  superior,  há  temos,  firmou-se  no  sentido  da  
necessidade da ratificação da apelação interposta antes  
do julgamento dos embargos declaratórios,  ainda que  
estes  tenham  sido  opostos  pela  parte  contrária. 2. 
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Agravo regimental não provido.”1 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EQUÍVOCO QUANTO 
À DATA DE INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO 
PESSOAL  DO  PROCURADOR  DO  MUNICÍPIO.  
DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO  
RECURSAL  QUE  SE  INICIA  COM  A  JUNTADA  DO  
MANDADO  AOS  AUTOS.  TEMPESTIVIDADE.  1.  A 
procuradoria  do  município  não  goza  da  prerrogativa  de  
intimação pessoal, sua intimação ocorre por publicação no  
órgão  oficial.  Precedentes.  2.  Na  hipótese  dos  autos,  a  
intimação  pessoal  do  procurador  do  município  foi  
determinada  pelo  juízo  de  primeiro  grau,  diante  das  
peculiaridades  do  caso  concreto.  3.  O  prazo  para  a  
interposição da apelação, quando a intimação for por oficial  
de justiça,  inicia-se  com a juntada do mandado cumprido  
aos  autos.  4.  A  apelação  é  tida  como  extemporânea  
quando interposta antes do julgamento dos embargos  
de declaração, sem ratificação no prazo de quinze dias. 
5. Apelação interposta após a intimação pessoal, mas antes  
da  juntada  do  mandado  aos  autos,  deve  ser  tida  como  
tempestiva. 6. Recurso Especial conhecido e provido.”2 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO.  
REITERAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE.
-  É  extemporânea  a  apelação  protocolada  antes  do  
julgamento  dos  embargos  de  declaração  interpostos  
contra a sentença se não houver posterior ratificação no  
prazo de 15 (quinze) dias.
- Agravo não provido.3

Com essas considerações,  não conheço do recurso  apelatório  interposto 

pelo banco, ante a sua evidente intempestividade.

Da Irresignação da Promovente

Como relatado,  a  demandante  apresentou  irresignação  buscando  a 

1 STJ; AgRg-REsp 1.174.159; Proc. 2009/0249287-3; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas  
Cueva; DJE 12/08/2013; Pág. 300.
2 STJ; REsp 1.225.108; 2010/0204042-2; Segunda Turma; Relª Min. Eliana Calmon Alves; DJE 20/05/2013;  
Pág. 1446.
3 AgRg nos EDcl no AREsp 182.857/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em  
04/12/2012, DJe 07/12/2012.
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majoração da indenização por danos morais. Contudo, não assiste razão. 

A doutrina  e  a  jurisprudência  recomendam  que,  para  a  fixação  do 

quantum indenizatório  por  prejuízos  extrapatrimoniais,  deve,  o  sentenciante,  levar  em 

consideração um conjunto de fatores, como a condição social da vítima, a gravidade do 

dano, a natureza e a repercussão da ofensa, bem ainda proceder a um exame do grau de 

reprovabilidade da conduta do ofensor e de eventual contribuição do lesado ao evento 

danoso. 

A razoabilidade deve servir ao julgador como “bússola” à mensuração 

do dano e sua reparação. A esse respeito, veja-se algumas decisões do nosso Egrégio 

Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos mo-
rais  e  materiais.  Atropelamento  em  linha  ferroviária.  
Transeunte. Responsabilidade  civil.  Ausência  de  sinaliza-
ção. Responsabilidade da concessionária de serviços ferro-
viários. Alegação de culpa exclusiva da vítima afastada. Me-
nor impúbere. Ausência de previsão de perigo. Dano moral.  
Indenização justa.  Pensão alimentícia incidindo do evento  
danoso até a data em que a vítima atingiria 65 (sessenta e  
cinco)  anos  de  idade  ou  o  falecimento  dos  pensionistas.  
Desprovimento do apelo. Manutenção do decisum. Segundo  
a orientação do Superior Tribunal  de Justiça,  é civilmente  
responsável a concessionária de transporte ferroviário pelo  
falecimento de pedestre, vítima de atropelamento por trem  
de linha férrea, por ser de sua responsabilidade cercar e fis-
calizar a linha, impedindo sua invasão por terceiros. O limite  
temporal do pensionamento, para reparação do dano materi-
al, deve contar da ocorrência do evento danoso, até a data  
em que vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de  
idade ou até a data do falecimento dos pensionistas. (TJPB;  
AC 073.2000.002.377-3/001; Rel. Des. José Di Lorenzo Ser-
pa; DJPB 08/04/2009; Pág. 5) Grifo nosso.
  
RESPONSABILIDADE CIVIL.  DANOS MATERIAL E  MO-
RAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO RE-
SULTANTE EM DEFORMIDADE FÍSICA. PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊN-
CIA DE DANOS MATERIAIS. VÍTIMA APOSENTADA POR 
INVALIDEZ.  RECEBIMENTO  DE  BENEFÍCIO  DO  INSS.  
CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO QUAN-
TUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. ARGUMEN-
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TAÇÃO INFUNDADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA.  
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENI-
ZATÓRIO POR DANOS MORAIS ADEQUADO. CONTRA-
RAZÕES: PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDE-
NIZATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO POR VIA 
INADEQUADA. DESPROVIMENTO DO APELO.  O pedido  
de reforma da sentença há de ser feito por meio de recurso  
próprio, ou seja, apelação ou recurso adesivo. Logo, não se  
conhece de pedido de majoração de quantum indenizatório  
formulado em contra-razões de apelação. — Tratando-se de  
responsabilidade objetiva do Estado, uma vez comprovado o  
fato, o dano e o nexo causal, a obrigação de indenizar so-
mente pode ser afastada se ocorrer excludente de antijuridi-
cidade na conduta do agente, servidor público. Não sendo a  
conduta da vítima a causa determinante do fato danoso, não  
há que se falar em exclusão da responsabilidade do ente  
público.  — Age com evidente negligência o condutor  que  
movimenta em marcha à ré um veículo pesado, estacionado  
numa ladeira, sem observar se há alguém transitando pelas  
imediações — É devida a indenização pelo agente quando  
estão comprovados os danos materiais suportados pela víti-
ma, consistentes na perda da capacidade laborativa, em vir-
tude do fato causador do dano. — O pagamento da pensão  
indenizatória por danos materiais em nada se relaciona com  
a aposentadoria percebida pela vítima, não se permitindo a  
compensação  da  indenização  com  a  pensão  paga  pelo  
INSS, segundo jurisprudência uníssona do STJ. — Quando 
o juiz a quo fixa a indenização em quantia razoável, le-
vando em consideração os critérios da prudência e mo-
deração, bem como evitar o enriquecimento ilícito e de-
sestimular a indústria dos danos morais, não há que se  
falar em reforma do julgado no que concerne ao quan-
tum indenizatório.4  (destaque nosso)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a modificação 

do valor da indenização por danos morais somente é possível quando manifestamente 

irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. A esse respeito:

RECURSO ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONA-
LIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. O aresto re-
corrido, ao reformar a sentença, manteve a indenização por  
danos morais fixada em 150 salários mínimos (à época, cer-

4 TJPB; AC-REO 2003.000186-4; João Pessoa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Rodrigues de Ataí-
de; Julg. 06/10/2003; DJPB 18/10/2003.
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ca de R$ 45.000,00) e majorou a indenização por danos es-
téticos para 300 salários mínimos.2. Segundo entendimen-
to pacífico do Superior Tribunal de Justiça, somente é  
possível  a  modificação da indenização por danos mo-
rais se o valor arbitrado for manifestamente irrisório ou  
exorbitante, de modo a causar enriquecimento sem cau-
sa e vulnerar os princípios da razoabilidade e da propor-
cionalidade, o que não ocorre no presente caso.3.  Re-
curso especial não provido.5AGRAVO INTERNO - AGRAVO 
- RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 
CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO  -  INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE 
- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.I -  É 
possível a intervenção desta Corte para reduzir ou au-
mentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos  
casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorri-
do se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não  
se faz presente no caso em tela.II - O Agravo não trouxe  
nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão al-
vitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.  
Agravo Regimental improvido.6    

Na espécie, tenho que o magistrado singular quantificou com prudência 

e razoabilidade o valor da indenização, ante o caso concreto, levando em conta, inclusive, 

o caráter pedagógico da quantia fixada, e, ainda, o axioma jurídico de que a reparação  

não pode servir de causa a enriquecimento injustificado.

Desse  modo,  o  quantum arbitrado  pelo  juiz  de  primeiro  grau,   R$ 

15.000,00, (quinze mil reais), revela-se suficiente e condizente com as peculiaridades do 

caso, não devendo sofrer qualquer modificação.

Outrossim,  quanto  ao pedido de exclusão do ônus de arcar  com a 

verba honorífica da demandada excluída da lide, a Autoclub, infere-se também não haver 

razão a suplicante, tendo em vista que sucumbiu quanto aos pedidos de ressarcimento 

contra a concessionária.

No mesmo sentido, já decidiu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. Processual civil.  Ação declaratória. 

5 REsp 1148395 / SP, Rel.: Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma,  D.J.: 17/08/2010 .
6 AgRg no AREsp 1141 / MS, Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, D.J.: 17/05/2011. 
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Exclusão  de  um  dos  réus  da  lide.  Pedido  julgado 
improcedente  em  relação  à  outro.  Condenação  em 
honorários  de  sucumbência.  Cabimento.  Princípio  da 
causalidade. Precedentes. Recurso Especial a que se nega 
seguimento.

Outrossim, infere-se que a quantia firmada para os honorários advocatícios, 

o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) arbitrado pelo juízo a quo não ultrapassa o percentual 

de 20% sobre o valor da condenação, estipulado pelas alíneas “a”, “b” e “c”, do §3º, do 

art. 20, da Lei Adjetiva Civil. Senão vejamos:

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por  
cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o 
valor da condenação, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado  
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Acerca da questão, colaciono jurisprudência recente desta Corte de Justiça: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO PROVISÓRIA 
DO JULGADO.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  PEDIDO 
PARA MAJORAÇÃO.  PERCENTUAL REQUERIDO DE 20  
POR  CENTO  SOBRE  0  VALOR  DA  CAUSA.  NÃO 
ACOLHIMENTO.  REGRAMENTO  DA  EXECUÇÃO 
APLICADO SUBSIDIARIAMENTE AO CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DA CONDENAÇÃO MEDIANTE 
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 49  
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE 
DOCUMENTO  QUE  ATESTASSE  0  MONTANTE  
ATRIBUÍDO A CAUSA.  RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO.  
INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. - 0 julgador, em face do  
princípio  da  razoabilidade,  não  deve  arbitrar  honorários  
advocatícios, e valor ínfimo, para que não haja desprestígio  
ao bor e dedicação do causídico na defesa dos interesses  
de seu cliente.  - Estando o processo originário em sede  
de  cumprimento  de  sentença,  aplicável  
subsidiariamente os regramentos impostos à execução,  
sendo  devido  o  pagamento  dos  honorários  
advocatícios,  fixados  consoante  apreciação  equitativa  
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do juiz,  observados o grau de zelo  do profissional,  o  
lugar  da  prestação  do  serviço,  a  natureza  e  a  
importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo  
advogado, bem como o tempo exigido para seu serviço,  
de acordo com o preceito insculpido no art. 20, § 4º, do  
Código  de  Processo  Civil.  -  Não  se  credencia  ao  
acolhimento a súplica de ver a condenação imposta sobre o  
valor da causa, quando há ausência de prova do quantum  
lhe foi atribuída.7 

Em  vista  disso,  em  consonância  com  o  entendimento  jurisprudencial, 

entendo  que  os  honorários  advocatícios  arbitrados  pelo  magistrado  primevo  ficaram 

abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, não havendo que se falar em 

minoração.

Destarte, com base em entendimento desta Corte, bem como do Superior 

Tribunal de Justiça, nego seguimento aos apelos, mantendo-se a sentença em todos 
os seus termos, à luz das prescrições do art. 557, caput do CPC.

Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
              Relator

J12/06

7 TJPB - Acórdão do processo nº 20020090188133001 - Órgão (4 CAMARA CIVEL) - Relator Frederico Martinho da  
Nódrega Coutinho - j. Em 23/04/2013. 
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