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PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
DA  PARAÍBA.  INOCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE
SETOR  COMPETENTE,  SUBORDINADO  À
SECRETARIA  DA  ADMINISTRAÇÃO,  PARA
PROCEDER  ÀS  ALTERAÇÕES  NAS  FOLHAS  DE
PAGAMENTO  DOS  SERVIDORES.
RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. REJEIÇÃO DA
QUESTÃO PRÉVIA.

-  Da  análise  dos  autos,  vislumbro  que  restou  demonstrado,
inclusive  pelo  próprio  apelante,  às  fls.  348/350,  que  ele  é
plenamente  capaz  de  administrar  o  contracheque  dos
aposentados,  podendo  obstaculizar  os  descontos  indevidos
procedidos  no  benefício  previdenciário  de  qualquer  servidor
através da sua Secretaria de Administração, que engloba o setor
de  “Gerência  Executiva  de  Folha  de  Pagamento  da
Administração Direta”, o qual possui atribuição para proceder
ao  sobrestamento  de  qualquer  débito  ilícito  e  é  órgão
subordinado àquele.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS,  RESTITUIÇÃO  DE  VALOR  E  OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  NÃO
CONTRATADO.  FRAUDE  COMPROVADA.
DESCONTOS  INDEVIDOS  NOS  PROVENTOS  DA
APOSENTADORIA  DO  AUTOR.  PARCIAL
PROCEDÊNCIA.   FALHA  NO  DEVER  DE
FISCALIZAÇÃO. ESTEIO  PROBATÓRIO  PRODUZIDO
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HÁBIL  A  ATESTAR  A  INÉRCIA  PROPOSITAL
PROVOCADA  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, TÃO SOMENTE,
APÓS  IMPOSIÇÃO  DE  MULTA  DIÁRIA  E  EVENTUAL
TRANSLADO  DO  PROCESSO  PARA VERIFICAÇÃO  DE
ATO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DEMORA
OCASIONADA  POR  CONDUTA  OMISSIVA  DO  ENTE
ESTATAL.  REPARO MORAL DEVIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
PEDIDO  DE  MINORAÇÃO  DO QUANTUM FIXADO  A
TÍTULO  DE  PREJUÍZO  EXTRAPATRIMONIAL  E
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  IMPOSSIBILIDADE.
VALORES  ADEQUADOS.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA NECESSÁRIA E DO APELO.

- A omissão configura a culpa in omittendo ou a in vigilando. São
casos de inércia, onde o ente requerido se omite do seu dever de
vigiar,  acabando  por  não  agir,  empenhando  assim  a
responsabilidade do Estado por incúria do agente, tal como ocorreu
na conjuntura em disceptação, uma vez que mesmo após cognição
quanto ao ato ilícito praticado, tanto na via administrativa como na
judicial, a Fazenda Estadual quedou-se inerte.

- O referido ente foi intimado pelo Juízo a quo para suspender as
deduções  fraudulentas  procedidas  no contracheque do autor  (fls.
35/36),  de  natureza  alimentar,  porém  tal  medida  foi  apenas
executada pela Secretaria de Estado da Administração em momento
bem ulterior, depois da decisão proferida pelo magistrado de base à
fl.  339,  determinando  a  imposição  de  multa  diária  no  caso  de
descumprimento da ordem judicial acima delineada e translado do
processo,  com  a  finalidade  de  apurar  ato  de  improbidade
administrativa.

-   Mostra-se evidente o abalo psíquico sofrido pelo demandante
ante  a  estagnação  do  Estado  de  Paraíba  em  efetivar  o
sobrestamento de empréstimo consignado não contratado em seus
proventos da aposentadoria.

-  A reparação decorrente do prejuízo extrapatrimonial foi arbitrada
em valor compatível com a extensão do dano, por compensar os
dissabores  suportados  pelo  autor  e  estar  dentro  da  realidade
econômica das partes e do caso concreto.

-   A fixação  dos  honorários  advocatícios  pelo  Juízo  de  origem
apresenta-se  adequado,  tendo  ele  prestado  estrita  observância  às
disposições contidas no Novo Código de Processo Civil. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

Des. José Ricardo Porto
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS.

RELATÓRIO

Benjamim  Ricardo  Gomes,  devidamente  qualificado  nos  autos,  ajuizou  “Ação
Declaratória  de  Inexistência  de  Contrato  c/c  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais,
Restituição de Valor e Obrigação de Fazer”, em desfavor do Banco BGN S/A, Banco BMG S/A,
Banco Bradesco S/A e  Estado da Paraíba,  igualmente  identificados,  objetivando a reparação
diante dos descontos indevidos realizados em seus proventos de aposentadoria, cujos valores foram
depositados em conta bancária aberta, fraudulentamente, perante o último ente bancário citado. 

O magistrado  de  base  julgou parcialmente  procedente  a  pretensão  autoral  às  fls.
507/512,  declarando  a  inexistência  dos  contratos  questionados  e  confirmando  a  tutela  deferida
outrora, com o sobrestamento dos débitos na folha de pagamento do autor, tendo condenado os
promovidos, de modo individualizado, ao pagamento de indenização por danos morais, custas e
honorários advocatícios.

Apelação  Cível  manejada  pela  Fazenda  Estadual  às  fls.  552/556.  Suscita,
preambularmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna, tão somente, pela minoração do
quantum arbitrado a título de prejuízo extrapatrimonial, fixado para o referido ente no importe de
R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem assim pela redução da verba honorária.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 573/578.

Parecer Ministerial às fls. 588/590, opinando pela rejeição da preliminar levantada e,
quanto à questão meritória, apenas indica o prosseguimento do feito ante a ausência de interesse
público no caso concreto.

É o breve relatório. 

VOTO.

→ DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O ente estatal sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente
ação, sob o argumento de que caberia à PBREV, pessoa jurídica diversa, a responsabilidade de
administrar os benefícios previdenciários, razão pela qual não teria quaisquer ônus sobre a folha de
pagamento dos servidores inativos.

A tese firmada padece de prosperidade.

Da  análise  dos  autos,  vislumbro  que  restou  demonstrado,  inclusive  pelo  próprio
apelante,  às  fls.  348/350,  que  ele  é  plenamente  capaz  de  administrar  o  contracheque  dos
aposentados, podendo obstaculizar os descontos indevidos procedidos no benefício previdenciário
de qualquer servidor através da sua Secretaria de Administração, que engloba o setor de “Gerência
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Executiva  de  Folha  de  Pagamento  da  Administração  Direta”,  o  qual  possui  atribuição  para
proceder ao sobrestamento de qualquer débito ilícito e é órgão subordinado àquele.

Com essas considerações, a rejeição da presente prefacial é medida que se impõe. 

→ DO MÉRITO

Conforme visto no relatório, o ponto principal da questão submetida ao duplo grau
de jurisdição gira em torno da configuração da responsabilidade do Estado da Paraíba pela dedução
de quantia na folha de pagamento do benefício previdenciário, correspondente a servidor inativo,
bem assim a minoração da quantia fixado a título de indenização por danos morais e honorários
advocatícios.

Ab initio, vale ressaltar que, em razão de o promovido ser pessoa jurídica de direito
público interno, nas ações indenizatórias contra si  propostas em face de ato praticado por seus
empregados, incide a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que independe de culpa e é
assentada no risco administrativo.

Efetivamente, dispõe a Carta Magna:

“Art.37.
(omissis)
§  6º. As  pessoas  jurídicas de direito  público  e  as  de direito  privado
prestadoras  de  serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que  seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (grifei)

O dispositivo é claro e objetivo. Ele afasta a necessidade de se provar a culpa quando
se tratar de atos praticados por agentes do Estado, que causem danos a terceiros.  Basta que se
demonstrem o fato, o dano e o nexo causal entre ambos existente, não sendo necessária a prova de
culpa do funcionário causador do dano.

Desde  a  Constituição  Federal  de  1946,  o  sistema  jurídico  brasileiro  adota,
expressamente, a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública.

Ao exame exegético da questão, traz-se a síntese de Celso Ribeiro Bastos:

 “São  pois  pressupostos  fundamentais  para  a  deflagração  da
responsabilidade do Estado: a causação de um dano e a imputação deste
a um comportamento comissivo ou omissivo seu. É o chamado nexo de
causalidade.”1

Ainda, eis a lição de Rui Stoco:

“Para  configurá-la  basta,  pois,  a  mera  relação  causal  entre  o
comportamento e o dano.

1 Curso de Direito Constitucional. 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 1989, p. 292.
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Diz  Cretella  Júnior  que  havendo  dano e  nexo  causal,  o  Estado  será
responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o
prejuízo  e  a  pessoa  jurídica  pública,  fonte  da  descompensação
ocorrida”2.

Escrevendo acerca do tema, disse Hely Lopes Meirelles, que: 

“Para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública
e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o
dano,  bem como o seu montante.  Comprovados esses  dois  elementos,
surge  naturalmente  a  obrigação  de  indenizar.  Para  eximir-se  dessa
obrigação,  incumbirá  à  Fazenda  Pública  comprovar  que  a  vítima
concorreu  com  culpa  ou  dolo  para  o  evento  danoso.  Enquanto  não
evidenciar  a  culpabilidade  da  vítima,  subsiste  a  responsabilidade
objetiva da Administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a
responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o quantum
da indenização”.3

É esse o entendimento jurisprudencial:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — Ato de servidor público
no exercício da função causador de dano a terceiro — Adoção da teoria
objetiva  —  Desnecessidade  de  indagação  da  culpa  do  agente
administrativo — Suficiência da prova do nexo de causalidade entre o
ato e o prejuízo superveniente, sem culpa ou dolo do lesado, ressalvada à
administração o direito de regresso — Aplicação dos arts. 15, do CC. e
37, § 6º da CF”4. 

Portanto, na responsabilidade objetiva, há sempre o dever de indenizar quando se
verifica o dano e o nexo de causalidade entre  este  e o comportamento do agente público,  não
dependendo do exame do elemento subjetivo por parte dos prepostos estatais.

Dessa conceituação, temos que a única hipótese em que há a possibilidade de seu
afastamento é visualizada no momento em que o Estado prova que o fato danoso ocorreu por culpa
da vítima ou por caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso dos autos.

Tal constatação advém do exame intrínseco do almanaque processual.  Ao manter
convênio com as instituições financeiras demandadas, possui o dever de fiscalizar a conduta delas,
no intuito de criar óbice na efetivação de débitos ilegais na folha de pagamento do servidor, ou, pelo
menos, sobrestar o referido ato nos casos de fraude.

Não obstante,  é mister  salientar  que,  na conjuntura em disceptação,  mesmo após
cognição,  por  intermédio da via  extrajudicial,  quanto ao  ato ilícito  praticado,  quedou-se inerte.
Outrossim, o ente estatal foi intimado pelo Juízo a quo para suspender as deduções fraudulentas
procedidas  no  contracheque  do autor  (fls.  35/36),  de  natureza  alimentar,  porém tal  medida  foi
apenas executada pela Secretaria de Estado da Administração em momento bem ulterior, depois da
decisão proferida pelo magistrado de base à fl. 339, determinando a imposição de multa diária no

2 Responsabilidade Civil. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 318.
3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 15. ed. Revista dos Tribunais : São Paulo. p. 555.
4 RT 671/158.
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caso  de  descumprimento  da  ordem  judicial  acima  delineada  e  translado  do  processo,  com  a
finalidade de apurar ato de improbidade administrativa. 

Com efeito,  mostra-se evidente o abalo psíquico  sofrido  pelo demandante  ante  a
estagnação  do  Estado  de  Paraíba  em efetivar  o  sobrestamento  de  empréstimo  consignado  não
contratado em seus proventos da aposentadoria. 

No  tocante,  especificamente,  à  responsabilidade  do  Poder  Público  por  omissão,
percebemos que a própria doutrina diverge em relação a qual das teorias deve ser observada, se a
objetiva ou a subjetiva, aparentemente relativizando e temperando o rigor da primeira. 

A omissão configura a culpa  in omittendo ou a  in vigilando. São casos de inércia,
onde o ente requerido se omite do seu dever de vigiar, acabando por não agir, empenhando
assim a responsabilidade do Estado por incúria do agente. 

Quando o comportamento lesivo é omissivo, os prejuízos são causados pela Fazenda
Estadual,  mas  por  evento  alheio  a  ele.  A omissão  é  condição  do dano,  porque propicia  a  sua
ocorrência.

O  Professor  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello  leciona  que,  nesses  casos, “a
responsabilidade  estatal  por  ato  omissivo  somente  exsurge  quando  o  dano  decorrer  de
comportamento ilícito da Administração, o que leva, necessariamente, a perquirir-se o elemento
culpa  do  agente  público  (negligência,  imprudência  ou  imperícia).  Resumindo-se,  entende  ser
aplicável a teoria subjetiva às omissões estatais.”  (Curso de Direito Administrativo - Malheiros
Editores, 8ª ed.).

Visto estas considerações, a responsabilidade do Poder Público por omissão só deve
ser reconhecida se houver nexo causal entre a falta do serviço e o evento. Em outras palavras, não
se pode responsabilizá-lo apenas porque, genericamente, sejam falhos os serviços de segurança,
saúde, etc. A responsabilidade por omissão somente poderá ser reconhecida se demonstrado que, no
caso concreto, seus agentes deixaram de praticar atos que, razoavelmente, deles se podiam exigir.

O  direito  pretoriano,  a  partir  do  Supremo  Tribunal  Federal,  vem  adotando  o
entendimento da subjetividade da responsabilidade por ato omissivo. Nesse sentido o RE 179.147,
de relatoria do Ministro Carlos Velloso:

“Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil
por tal ato é subjetiva, pelo que exige dolo ou culpa, numa de suas três
vertentes, negligência, imperícia ou imprudência, não sendo, entretanto,
necessário  individualizá-la,  dado  que  pode  ser  atribuída  ao  serviço
público, de forma genérica, a fante du service dos franceses”.

Tomado por este norte, o Superior Tribunal de Justiça pontuou da mesma forma:

“RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS "A" E "C" – RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  ESTADO  -  ATO  OMISSIVO  -  RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA  -  NEGLIGÊNCIA  NA  SEGURANÇA  DE  BALNEÁRIO
PÚBLICO - MERGULHO EM LOCAL PERIGOSO - CONSEQÜENTE
TETRAPLEGIA - IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA – CULPA RECÍPROCA -

Des. José Ricardo Porto
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INDENIZAÇÃO DEVIDA PROPORCIONALMENTE”. (Resp 418713/SP,
unânime, julgado 20/5/2003, DJ 8/9/2003).

A fixação  da  responsabilidade  subjetiva  nos  casos  de  omissão  estatal  gera  um
significativo  peso  à  vítima  do  dano,  já  que  se  inverte  o  ônus  da  prova,  de  forma  a  impô-la,
contrariamente  com o  que  acontece  com a  responsabilidade  objetiva,  onde  o  prejudicado  está
inteiramente libertado da prova.

Dentre os autores nacionais, quem melhor enfocou o aspecto da responsabilidade do
Estado  por  omissão  foi  o  Prof.  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  o  qual  completa  o  seu
pensamento, no artigo supra citado, dizendo:

"É  razoável  e  impositivo  que  o  Estado  responda  objetivamente  pelos
danos que causou. Mas só é razoável e impositivo que responda pelos
danos que não causou quando estiver de direito obrigado a impedi-los".

Assim, temos que óbvia é a ocorrência do evento danoso, vastamente comprovado
através dos documentos juntado aos autos. 

Além do mais, no caso concreto, pergunta-se: a omissão do ora apelante em proceder
à fiscalização da folha de pagamento dos seus servidores, é capaz de,  per si,  causar o dano? A
resposta é positiva, pois foi produzido esteio probatório, inclusive pelo próprio recorrente, hábil a
atestar a existência de setor competente para tanto, sendo este a “Gerência Executiva de Folha de
Pagamento da Administração Direta”, órgão subordinado à Secretaria de Administração estatal.

Portanto,  inexiste  maiores  discussões  com relação à  responsabilidade  do referido
promovido na tragédia aqui  em pauta,  haja  vista  a  comprovação da sua omissão em exercer  a
fiscalização necessária.

Incontestável é o  abalo moral e o desgaste psicológico enfrentado pelo requerente,
que possuiu descontos em verba de caráter alimentar, oriundo de fraude, tendo postulado a reversão
da  conjuntura  por  diversos  meios,  sem obtenção  de  êxito  por  insigne  lapso  temporal,  tendo o
ressarcimento, através da indenização por prejuízo psíquico, o condão de, ao menos, amenizar tal
ocorrência funesta.

No que  se  refere  ao  quantum  a  ser  fixado  a  título  de  verba  indenizatória  (dano
moral),  de regra,  venho expondo que o seu valor deve atentar para a pessoa do ofendido e do
ofensor; na medida do padrão sócio-cultural da vítima; a extensão da lesão ao direito; a intensidade
do sofrimento e sua duração; e as condições econômicas do ofendido e as do devedor. Deve-se
relevar, ainda, o caráter pedagógico-preventivo da medida. 

Todavia, a real dimensão externa da ingerência do ato lesivo no âmbito psicológico
da vítima é que deflagrará o montante indenizatório devido. Para tanto, temos de sopesar que, nesta
esfera  eminentemente  subjetiva,  há  interferência  direta  do  meio  social  dos  sujeitos,  das
especificidades do objeto, e, finalmente, os efeitos jurídico-econômicos.

Aliado a estes critérios de julgamento, deve-se sempre buscar no bom senso e na
razoabilidade esteios para o arbitramento desta medida.

Des. José Ricardo Porto
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Vale  registrar,  que  na  verificação  do  valor  reparatório,  devem ser  observadas  as
circunstâncias de cada caso, entre elas a extensão  do dano, o comportamento dos envolvidos, as
condições econômicas e sociais das partes, bem como a repercussão do fato.

Em outras palavras, a reparação decorrente do abalo psíquico sofrido deve sempre
ser fixada de forma a atender  o duplo propósito  do instituto,  qual seja,  desestimular,  de forma
pedagógica, o ofensor a condutas do mesmo gênero (teoria do desestímulo), e propiciar ao ofendido
os meios de compensar a dor e os transtornos experimentados, sem que isso implique em fonte de
lucro indevido. 

Em sendo assim, reconheço que a reparação foi arbitrada em valor compatível com a
extensão do dano,  devendo ser mantido o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
importância que entendo compensar os dissabores suportados pelo autor e estar dentro da realidade
econômica das partes e do caso concreto.

Ao revés,  quanto ao pleito  de redução do valor fixado para pagamento da verba
honorária, convém tecer algumas considerações.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 133 da Constituição Federal:
“O  advogado  é  indispensável  à  administração  da  justiça,  sendo  inviolável  por  seus  atos  e
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.

Sobre o tema, a mencionada Corte Superior já pacificou entendimento, in verbis:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  EXCEÇÃO
DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.  ACOLHIMENTO.  1.  Decisão  agravada.
Intempestividade  afastada.  Comprovação  do  recesso  forense.
Reconsideração.  2.  Honorários  de  sucumbência.  Valor  irrisório  (r$
1.000,00). Ação que tramita há mais de 14 anos, de certa complexidade.
Majoração que se impõe. 3. Agravo conhecido para dar provimento ao
Recurso Especial, em juízo de reconsideração.”5

“PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART.  535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA,  DA  SÚMULA  N.  284/STF.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  FIXAÇÃO  PELA  CORTE  DE  ORIGEM.
DESPROPORCIONALIDADE CARACTERIZADA.  MAJORAÇÃO.  I.  A
jurisprudência desta corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de Lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade,  aplica-se,  por  analogia,  o  entendimento  da  Súmula  n.
284, do Supremo Tribunal Federal. II. Este tribunal superior aplica, em
regra, a Súmula n. 07/stj aos recursos que objetivam a revisão da verba
honorária. Excetua, contudo, as hipóteses em que o quantum arbitrado

5 STJ; EDcl-AREsp 740.668; Proc. 2015/0164616-7; SE; Terceira Turma; Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze;  DJE
03/03/2016.
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revela-se irrisório ou exorbitante. III. No caso, tratando-se de execução
no valor de R$ 568.209,71 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e
nove reais e setenta e um centavos),  caracteriza irrisoriedade a verba
honorária  fixada  pelo  tribunal  de  origem  em  R$  2.000,00  (dois  mil
reais),  nos termos do § 4º do art.  20 do código de processo civil.  lV.
Verba honorária majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). V. A
agravante  não  apresenta,  no  regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão agravada.  VI.  Agravo regimental  improvido.”6

(Grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono recentíssimos arestos desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DEMOLITÓRIA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR ÍNFIMO. MAJORAÇÃO COM
BASE NO TRABALHO DESPENDIDO. PROVIMENTO. Relativamente
ao  valor  da  verba  honorária,  sabe-se  que,  não  tendo  o  provimento
jurisdicional natureza condenatória, a regra a orientar o magistrado na
fixação dos honorários  é  aquela prevista no §4º  do art.  20 do CPC.
Considerando trabalho realizado, o grau de zelo do profissional, o valor
econômico  em questão  e,  finalmente,  à  proporcionalidade  do  serviço
prestado, entendo que a verba honorária fixada pelo juiz de base não
retribuiu  de  forma  adequada  o  trabalho  do  profissional,  merecendo,
portanto, ser majorada.”7 

“AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS.  INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO POST MORTEM. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. LEGITIMIDADE DA VIÚVA
PARA  PLEITEAR  INDENIZAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE
COMUNICAÇÃO  PRÉVIA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO.  PROVIMENTO
DA APELAÇÃO CÍVEL. A viúva possui legitimidade ativa tanto para o
pedido declaratório como para o pedido de indenização pelos prejuízos
decorrentes da ofensa à imagem do falecido marido, conforme previsto
no  art.  12,  parágrafo  único,  do  Código  Civil.  A  doutrina  e  a
jurisprudência tem entendimento pacífico de que a inserção do nome do
consumidor nos cadastros restritivos de crédito deve anteceder de uma
prévia  comunicação,  sendo  que  a  prova  de  que  o  procedimento  de
comunicação foi  realizado incumbe  à  empresa  ré.  Como não há  nos
autos  prova desta prévia comunicação,  caracterizada está a falha no
serviço  da  instituição  financeira  e,  consequentemente,  o  direito  à
indenização  pleiteada.  Atendendo  aos  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, avaliando corretamente o trabalho desenvolvido pelo
causídico,  o  percentual  de  20%  (vinte  por  cento)  da  condenação  é
compatível  com  a  natureza  e  complexidade  da  causa,  atendendo  às

6 STJ; AgRg-REsp 1.484.828; Proc. 2014/0251549-0; SP; Primeira Turma; Relª  Minª  Regina Helena Costa;  DJE
01/03/2016.
7 TJPB; APL 0004737-81.2009.815.0731; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho; DJPB 25/02/2016; Pág. 20.
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exigências do §3º do art. 20 do CPC, devendo, pois, ser majorado.”8 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL OCORRENTE.
“QUANTUM”  INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.  CARÁTER
PEDAGÓGICO.  MAJORA-  ÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PONDERAÇÃO. MAJORAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
PROVIMENTO. Na fixação do “quantum” indenizatório deve ser levada
em conta a extensão do dano, proporcionando à vítima uma satisfação
econômica na justa medida do abalo sofrido, não se configurando fonte
de  enriquecimento  sem causa,  nem se  apresentando  inexpressiva.  Os
honorários  advocatícios  devem  ser  arbitrados  com  equidade  pelo
julgador em consonância com os critérios das alíneas do art. 20, §3º, do
CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação
do serviço,  a natureza e importância da causa,  bem como o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.”9 

Desse modo, considero adequado o arbitramento dos honorários advocatícios pelo
Juízo de origem, tendo ele prestado estrita observância às disposições contidas no Novo Código de
Processo Civil. 

Com  essas  considerações,  REJEITO  A PRELIMINAR  E DESPROVEJO  A
REMESSA NECESSÁRIA E O RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se o resultado final da
decisão objurgada. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos Santos  e o Excelentíssimo Senhor Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti  Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J/16

8 TJPB; APL 0004147-04.2014.815.2001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides; DJPB 16/02/2016; Pág. 16. 
9 TJPB; APL 0001309-24.2012.815.0881; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais
Guedes; DJPB 04/12/2015; Pág. 15.
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