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1. “Em se verificando que o manual de segurança do veículo descreve a tipologia do
acidente para o acionamento do airbag, bem como considerando a suficiência das
fotografias, boletim de trânsito e manifestação da seguradora para a comprovação
da existência da colisão frontal severa, informada pelo fornecedor ao consumidor, é
desnecessária a realização de perícia indireta sobre esses documentos para constatar
a ocorrência do conceito jurídico de defeito do produto.” (TJPB - Acórdão/Decisão
do Processo Nº 07567193720078152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. em 21-02-2017).

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não
inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo
alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a
que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar.
Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp



1306167/RS.

3.  A  responsabilidade  da  fabricante  de  veículos  pelo  fato  do  produto  deve  ser
aferida  tanto  a  partir  da  frustração  da  legítima  de  expectativa  de  segurança
depositada no sistema de  airbags, decorrente do defeito havido em sua produção,
quanto  da  falha  no  dever  de  informação,  ante  a  ausência  de  funcionamento  do
equipamento exatamente quando ocorrido o tipo de colisão cujas especificidades
foram publicizadas como necessárias ao seu acionamento. Razão de decidir adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp 768.503/PR.

4. O nexo de causalidade que fundamenta o acolhimento da pretensão indenizatória
por  defeito  no  acionamento  do  sistema  de  airbag,  com  a  consequente
responsabilização da fabricante do veículo, pode ser aferido por um juízo lógico-
normativo,  passível  de  ser  formulado,  inclusive,  nas  instâncias  extraordinárias,
porquanto  é  intuitiva  a  conclusão  de  que,  havendo  lesões  na  face  da  vítima,
decorrentes de choque de sua cabeça com o painel e o para-brisa  do veículo,  a
colisão ocorrida dispõe, justamente, das características que justificam a existência
do  equipamento.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do REsp 1384502/SC.

5.  Se cada litigante for,  em parte,  vencedor  e  vencido,  serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, do Código de Processo
Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente Recurso de Apelação interposto nos
autos da Ação pelo Rito Ordinário autuada sob o n. 0034543-95.2013.8.15.2001,
cuja lide é integrada pela Apelante FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. e
pelo Apelado Alex Mendonça Camelo.

ACORDAM os  Desembargadores  integrantes  da  Quarta  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Voto  do  Relator, em conhecer  da  Apelação,  rejeitar  a
preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, dar-lhe parcial provimento.

VOTO.

FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. interpôs Apelação contra a
Sentença  prolatada  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.
197/202, nos autos da Ação pelo Rito Ordinário, proposta em seu desfavor por Alex
Mendonça Camelo,  em que foi  julgado procedente  o  pedido de condenação da
Apelante ao pagamento de indenização por danos morais ao Apelado, arbitrada no
valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  ao  fundamento  de  que  restou
suficientemente  demonstrada  a  configuração  de  sua  responsabilidade  civil  em
decorrência  do  fato  do  produto  por  ela  fabricado,  porquanto,  nada  obstante  o
gravíssimo acidente de trânsito ocorrido e as diversas lesões suportadas pela vítima,
conforme se verifica nas Fotos de f. 63/72, não houve o acionamento do sistema de
airbags do  veículo,  e  improcedente  o  pedido  de  percebimento  de  compensação
pecuniária  por  danos  estéticos,  à  razão  de  que  o  evento  danoso  não  causou
deformações  físicas  permanentes  que  a  justificassem,  condenando  a  Empresa



Apelante  ao adimplemento  das  custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios,
fixados em 15% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em  suas  razões,  f.  205/226,  a  Apelante  arguiu,  como  preliminar,  a
ocorrência de cerceamento, ao argumento de que, nada obstante seu requerimento
expresso e a imprescindibilidade da prova para a resolução da controvérsia posta em
julgamento,  não  houve  a  realização  de  perícia  técnica  para  aferir  se  realmente
ocorreu alguma falha no sistema de airbags, ainda que, em razão da perda total do
veículo,  tal  aferição  se  dê  de  forma  indireta,  a  partir da  análise  das  fotografias
constantes nos autos por um engenheiro mecânico, pugnando pelo provimento do
Apelo e pela anulação da Sentença, para que a instrução probatória seja reinstaurada.

Vencida a preliminar, no mérito, alegou que a inviabilidade da realização da
prova pericial  se deu por culpa exclusiva do Apelado, posto que ele não deveria
haver entregado o veículo à seguradora antes de sua realização, não sendo razoável,
por  esse  fundamento,  ele  seja  beneficiado  com  a  procedência  do  pedido
indenizatório.

Afirmou que não é possível a dedução de um juízo concludente de que
houve  defeito  no  sistema  de  airbags,  porquanto,  a  partir  das  Fotografias  que
instruíram a Petição Inicial, o acidente de trânsito ocorrido importou em impactos
nas laterais e no teto do veículo, atingindo em menor proporção a parte frontal, razão
pela qual não houve a deflagração das bolsas de ar, pugnando, por essas razões, pelo
provimento do Apelo e pela reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado
improcedente, entretanto, caso não seja esse o entendimento, requereu a minoração
do valor indenizatório e a redistribuição do ônus da sucumbência, ante o fato de que
a pretensão deduzida foi acolhida apenas parcialmente.

Contrarrazoando, f. 231/260, o Apelado afirmou que a responsabilidade da
Apelante está suficientemente demonstrada a partir da prova documental constante
nos  autos,  porquanto  tanto  a  gravidade  da  colisão  quanto  a  ausência  de
funcionamento do sistema de airbags são de fácil verificação nas Fotografias de f.
63/72,  sendo desnecessária a produção de qualquer prova técnica,  ainda que não
houvesse ocorrido a perda total do veículo e fosse possível pericia-lo, pugnando pelo
desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes
os  requisitos  legais  impositivos,  nos  termos  do  art.  176  a  181,  do  Código  de
Processo Civil.

É o Relatório.

A  Apelação  é  tempestiva  e  está  instruída  com  o  comprovante  do
recolhimento do preparo recursal, f. 229, pelo que, presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, dela conheço.

Resulta  demonstrado  que  o  acidente  de  trânsito  do  qual  decorreram os
pretensos danos suportados pelo Apelado se deu em 30 de agosto de 2013, conforme
Boletim da Polícia Rodoviária Federal de f. 42/49, havendo ocorrido a perda total do



veículo  por  ele  conduzido  e  sua  entrega  à  Seguradora  Bradesco,  em  razão  da
extensão das avarias materiais decorrentes do evento, verificadas nas Fotografias de
f. 63/67.

Conquanto  tal  conjuntura  seja  incontrovertida  nos  autos,  a  Apelante
requereu, em 01 de março de 2016, a produção de prova pericial,  f.  174/175, de
forma direta  no próprio automóvel  ou de modo indireto a partir  das fotografias,
laudos e relatórios que instruíram a Petição Inicial, entretanto, o Juízo de 1º. Grau,
em  Decisão  não  impugnada,  indeferiu  o  requerimento  probatório,  f.  190,  ao
argumento de que a perícia técnica no bem sinistrado é inexequível e que, dada a
gravidade que se infere do evento danoso, a análise dos documentos relativos ao
acidente dispensa maior grau de expertise.

O sistema procedimental brasileiro dispõe de natureza rígida, o que implica
dizer  que  o  curso  do  processo  se  submete  a  um  regime  de  preclusão,  assim
qualificada,  de  forma  objetiva,  a  impossibilidade  de  retroagir-se  ao  estado
processual anterior à conjuntura consumada após a prática de determinado ato e, a
partir  de uma análise  subjetiva,  a  perda ou extinção de um poder  ou faculdade
emergente da relação litigiosa havida na demanda1.

Os efeitos preclusivos subjugam as questões já decididas, de modo que a
sua rediscussão no curso do processo é vedada às partes, nos termos do art. 507, do
Código  de  Processo  Civil2,  inclusive  quanto  às  matérias  atinentes  à  dilação
probatória3,  que,  nada  obstante  se  relacionarem  com  o  direito  fundamental  ao
devido  processo  legal,  uma vez  proferido  provimento  jurisdicional  definitivo  as
analisando, não podem mais serem reanalisadas no curso processual, porquanto se
submetem aos efeitos da preclusão consumativa, em consonância com as razões de
decidir  adotadas  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  AgRg no
AREsp n. 264.238/RJ4.

Registre-se que cabe ao Juiz, enquanto destinatário das provas produzidas,
sopesar os valores probantes de tudo que dispor de aptidão para a formação do seu
convencimento,  sendo-lhe  facultado,  inclusive,  rejeitar,  fundamentadamente,  o
requerimento probatório que reputar inócuo ao julgamento da lide, em atenção do
princípio da persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil e aplicado
pelo Superior Tribunal de Justiça5.

1 YARSHELL, Flávio Luiz. Curso de direito processual civil. 1ª. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014.
p. 300-301.

2 CPC, Art.  507.  É vedado à parte  discutir  no curso do processo as  questões  já decididas a  cujo
respeito se operou a preclusão.

3 YARSHELL, Flávio Luiz. Curso de direito processual civil. 1ª. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014.
p. 300-302.

4 “Consoante  jurisprudência  desta  Corte,  ainda  que  a  questão  seja  de  ordem  pública,  há
preclusão consumativa se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada.”
(STJ, AgRg no AREsp 264.238/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em 15/12/2015, DJe 18/12/2015).

5 “A  jurisprudência  do  Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido  de  que  o  juiz  é  o



Este Tribunal de Justiça, inclusive, no julgamento da Apelação n. 0756716-
37.2007.8.15.20016,  adotou  o  entendimento  de  que,  em  demandas  cujas
controvérsias a serem dirimidas versam sobre eventuais falhas no acionamento do
sistema  de  airbag,  não  importa  em  cerceamento  de  defesa  a  rejeição  do
requerimento  de  realização  de  perícia,  mesmo  que  indireta,  quando,  estando
previsto no manual do veículo acidentado que o equipamento de proteção deve ser
deflagrado  em  razão  de  colisões  frontais  severas,  precedidas  de  rápida  de
desaceleração,  tal  conjuntura  é  facilmente  aferida  a  partir  de  fotografias  e  de
boletim de ocorrência constante nos autos. 

Na  lide  em julgamento,  nos  termos  do  Manual  de  Uso  e  Manutenção
constante  às  f.  53/55,  o  acionamento  do  airbag do  veículo  acidentado  deveria
ocorrer em caso de impactos frontais violentos, conjuntura cuja não ocorrência é
desarrazoado cogitar-se a partir de mera visualização das Fotografias de f. 63/67,
além  de  as  informações  constantes  no  Relatório  do  Boletim  de  Acidente  de
Trânsito, f. 46/49, denotar que o veículo do Apelado colidiu, frontalmente e em alta
velocidade, na lateral de um caminhão que seguia regularmente o fluxo da rodovia,
razão pela qual rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Nos termos da Resolução n. 311/2009, do Conselho Nacional de Trânsito –
Contran, em seu art. 2º, o  airbag  é um equipamento suplementar de retenção que
objetiva amenizar o contato de uma ou mais partes do corpo do ocupante com o
interior do veículo, composto por um conjunto de sensores colocados em lugares
estratégicos  da  estrutura  do  veículo,  central  de  controle  eletrônica,  dispositivo
gerador de gás propulsor para inflar a bolsa de tecido resistente.

A pretensão indenizatória deduzida pelo Apelado, portanto, advém do não
funcionamento do sistema de proteção garantida pelo equipamento, a despeito de
haver ocorrido uma colisão brusca e frontal de seu veículo com a lateral de um
caminhão,  nos  termos relatados  no  Boletim da  Polícia  Rodoviária  Federal  de  f.
42/497.

destinatário  da  prova  e  pode,  assim,  indeferir,  fundamentadamente,  aquelas  que  considerar
desnecessárias,  a  teor  do  princípio  do  livre  convencimento  motivado.”  (STJ,  AgInt  no  AREsp
472.767/RS,  Rel.  Ministro  Gurgel  De  Faria,  Primeira  Turma,  julgado  em  13/12/2016,  DJe
10/02/2017).

“(…) o  art.  130  do CPC consagra o princípio da persuasão racional,  habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à  luz  das  provas  constantes dos autos que entender aplicáveis ao
caso   concreto.  (STJ,  AgInt  no  AREsp  880.908/SP,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

6 “Em se verificando que o manual de segurança do veículo descreve a tipologia do acidente para o
acionamento do airbag, bem como considerando a suficiência das fotografias, boletim de trânsito e
manifestação da seguradora para a comprovação da existência da colisão frontal severa, informada
pelo  fornecedor  ao  consumidor,  é  desnecessária  a  realização  de  perícia  indireta  sobre  esses
documentos  para  constatar  a  ocorrência  do  conceito  jurídico  de  defeito  do  produto.”  (TJPB  -
Acórdão/Decisão do Processo Nº 07567193720078152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, j. em 21-02-2017).

7 “A responsabilidade  objetiva  do fornecedor  surge  da violação  de  seu  dever  de  não  inserção  de
produto  defeituoso  no  mercado  de  consumo,  haja  vista  que,  existindo  alguma  falha  quanto  à



Já a responsabilidade da Apelante pelo fato do produto deve ser aferida
tanto a partir da frustração da legítima de expectativa de segurança depositada no
sistema de airbags, decorrente do defeito havido em sua produção, quanto da falha
no  dever  de  informação,  ante  a  ausência  de  funcionamento  do  equipamento
exatamente  quando  ocorrido  o  tipo  de  colisão  cujas  especificidades  foram
publicizadas como necessárias ao seu acionamento8.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial de n.
1.384.502/SC9,  adotou  o  entendimento  de  que  o  nexo  de  causalidade  que

segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização
pelos  danos  que  o  produto  vier  a  causar.”  (STJ,  REsp  1306167/RS,  Rel.  Ministro  Luís  Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014).

8 RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  ESTÉTICOS.
NÃO  ACIONAMENTO  DO  SISTEMA  DE  AIR  BAGS  DE  VEÍCULO  ENVOLVIDO  EM
ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO,  COM  COLISÃO  FRONTAL  E  SIGNIFICATIVA
DESACELERAÇÃO. ABALO PSICOLÓGICO CONSISTENTE NO RISCO DE VIDA E NAS
POSSÍVEIS  CONSEQUÊNCIAS  NÃO  EVITADAS  PELO  REFERIDO  SISTEMA  DE
SEGURANÇA,  DISTANCIANDO-SE  DA  PUBLICIDADE  VEICULADA,  DE  MODO  A
FRUSTRAR  A  LEGÍTIMA  EXPECTATIVA  DO  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DO  FORNECEDOR  POR  DEFEITO  DO  PRODUTO,  RELACIONADO  COM  A
SEGURANÇA  QUE  DELE  LEGITIMAMENTE  SE  ESPERA,  SOB  O  VIÉS  EXTRÍNSECO
(DEFEITO DE INFORMAÇÃO). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A pretensão ressarcitória
funda-se no não acionamento do sistema de air bag, a despeito de colisão brusca e frontal do veículo
com a traseira de um caminhão, de modo a causar-lhe abalo psíquico, este consistente no risco de
vida e nas possíveis consequências não evitadas pelo referido sistema de segurança, distanciando-se
da publicidade veiculada, de modo a frustrar a legítima expectativa do consumidor, bem como danos
estéticos  sofridos  pelo  condutor  no  acidente.  1.1. Portanto,  integra  a  causa  de  pedir  a
responsabilidade do fornecedor por defeito do produto, relacionado com a segurança que dele
legitimamente  se  espera,  não  apenas  sob  o  aspecto  intrínseco  (defeito  de  produção),  mas
também, de modo expresso, sob o viés extrínseco (defeito de informação) . 2. Especificamente
sobre  o  defeito  de  informação,  ressai  dos  autos,  conforme  bem  reconhecido  na  sentença,  que,
segundo  as  informações  disponibilizadas  aos  consumidores,  veiculadas  em informe  publicitário,
devidamente acostado aos autos, o acionamento do sistema de air bag dar-se-ia sempre que houvesse
risco de impacto do motorista ao volante, o que se verificaria, necessariamente, diante de forte e
brusca  desacelaração  propiciada  por  colisão  frontal.  2.1. Assim  veiculada  a  informação  aos
consumidores sobre o funcionamento do sistema de air bags, e,  considerada a dinâmica do
grave  acidente  em  que  o  veículo  dos  demandantes  restou  envolvido  (forte  desaceleração,
decorrente de colisão frontal, nos termos da sentença e do acórdão recorrido, ressalta-se), o
não acionamento do referido mecanismo de segurança (em franco descompasso, repisa-se, com
a publicidade ofertada) tem o condão de frustrar, por si, a legítima expectativa de segurança
gerada no íntimo do consumidor, com significativo abalo de ordem psíquica.  Nesse contexto, é
de se reconhecer a presença dos requisitos necessários à responsabilização objetiva do fornecedor,
indubitavelmente. 3. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença de procedência. (STJ,
REsp  768.503/PR,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014)

9 RECURSOS  ESPECIAIS.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA DE ACIONAMENTO DO 'AIR BAG'. DANO MORAL. 1.
Polêmica em torno da ocorrência de danos morais decorrentes da falha de acionamento dos quatro
"air bags" do veículo Citroen Xsara em colisão frontal de trânsito contra um caminhão no perímetro
urbano,  tendo sido  o  demandante  levado  para  o  hospital  local  inconsciente  em face  das  lesões
sofridas na cabeça (choque encefálico) e no rosto (trauma na face e edema mandibular), mas sem
sequelas  mais  graves.  2.  Caracterização  de  dano  moral  indenizável  decorrente  da  falha  de
acionamento dos quatro 'air bags' do veículo em colisão frontal de trânsito, colocando em risco a vida



fundamenta o acolhimento da pretensão indenizatória por defeito no acionamento
do  sistema  de  airbag,  com  a  consequente  responsabilização  da  fabricante  do
veículo, pode ser aferido por um juízo lógico-normativo, passível de ser formulado,
inclusive, nas instâncias extraordinárias, porquanto é intuitiva a conclusão de que,
havendo lesões na face da vítima, decorrentes de choque de sua cabeça com o painel
e o para-brisa do veículo, a colisão ocorrida dispõe, justamente, das características
que justificam a existência do equipamento.

Na  hipótese  dos  autos,  o  evento  danoso  consistiu  em  um  acidente  de
trânsito  ocorrido  a  partir  da  colisão  frontal,  em  alta  velocidade,  do  veículo
conduzido pelo Apelado na lateral de um caminhão, conforme descrito no Boletim
da Polícia Rodoviária Federal de f. 42/49 e verificado nas Fotografias de f. 63/67,
causando-lhe, f. 68 e 71, graves lesões na face, nos termos constantes no Boletim de
Atendimento Emergencial  de f.  186/189,  razão pela  qual,  sendo incontroversa a
ausência  de  funcionamento  do  sistema  de  airbags,  resta  configurada  a
responsabilidade civil da Apelante.

O  valor  da  indenização  arbitrado  na  Sentença  não  justifica  qualquer
minoração,  porquanto  está  condizente  com os  patamares  considerados  razoáveis
pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  para  casos  análogos10,  não  sendo o  fato  de  a
condenação por danos morais não haver se dado no quantitativo pretendido pelo
Apelado  hábil  a  ensejar  a  declaração  de  sua  parcial  sucumbência,  entretanto,
considerando  que  a  pretensão  referente  à  compensação  pecuniária  por  danos
estéticos foi rejeitada, o custeio dos encargos processuais deve ser partilhado entre
os litigantes.

Posto isso, conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar de cerceamento
de  defesa,  dou-lhe  provimento  para,  tão  somente,  reformar  o  capítulo  da
Sentença  relativo  à  distribuição  do  custeio  dos  encargos  processuais,
condenando  cada  litigante,  ante  a  parcial  sucumbência  suportada,  ao

e a saúde do motorista. Precedentes específicos do STJ.  3. Caráter lógico-normativo do nexo de
causalidade, possibilitando a análise no âmbito desta Corte, a partir dos fatos delineados pelas
instâncias ordinárias. Precedente específico da Terceira Turma. 4. Distinção entre a hipótese dos
autos e  os  casos de acionamento indevido do dispositivo durante o curso regular  do veículo.  5.
Prejudicialidade  da controvérsia  acerca  da  distribuição  recíproca  dos  honorários  advocatícios.  6.
RECURSO  ESPECIAL  DO  DEMANDANTE  PROVIDO,  PREJUDICADO  O  RECURSO
ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA.  (STJ,  REsp  1384502/SC,  Rel.  Ministro  Paulo  De
Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015).

10 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL. VEÍCULO. SISTEMA DE SEGURANÇA (AIR BAG). DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Inviável,  em sede de
recurso  especial,  modificar  o  acórdão  recorrido  que  entendeu  caracterizado  o  dano  moral  e  a
responsabilidade do fabricante do veículo por falha no funcionamento de segurança (air-bag), tendo
em vista que a análise do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento
vedado, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 2. O valor fixado a título de indenização por danos morais
baseia-  se  nas  peculiaridades  da  causa.  Assim,  afastando-se  a  incidência  da  Súmula  nº  7/STJ,
somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Agravo regimental não
provido. (STJ, AgRg no AREsp 189.264/RN, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 07/03/2014)



pagamento  de  50%  (cinquenta  por  cento)  das  custas  processuais  e  de
honorários advocatícios à parte adversa no percentual de 10% (dez por cento)
do valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em relação ao Apelado
ante a concessão da gratuidade judiciária11, mantendo a Sentença em seus demais
termos.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de maio 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

11 CPC,  Art.  86.  Se  cada  litigante  for,  em  parte,  vencedor  e  vencido,  serão  proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas. 


