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APELAÇÃO CÍVEL  – DECLARATÓRIA DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS –  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO
CONSUMIDOR  –  EFETIVAÇÃO  DE  DESCONTOS  NO
CONTRACHEQUE  –  REPETIÇÃO  EM  DOBRO  DO
INDÉBITO  –  CABIMENTO  –  INDÍCIOS  DE  MÁ-FÉ  DO
BANCO/CREDOR –  MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO –  NECESSIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS
DO  CASO  CONCRETO  –  MAJORAÇÃO  E  AJUSTE  DA
BASE  DE  CÁLCULO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  –  CABIMENTO  –  ART.  85,  §  2º  DO
CPC/2015  –  AJUSTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS
MORATÓRIOS  –  IMPROCEDÊNCIA  –  RELAÇÃO
CONTRATUAL –  FLUÊNCIA A PARTIR  DA CITAÇÃO  –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

“A  Segunda  Seção  desta  Corte  Superior  firmou  o
entendimento  de  que  a  devolução  em dobro dos  valores
pagos  pelo  consumidor  somente  é  possível  quando
demonstrada a má-fé do credor. […]” (STJ, AgInt no AREsp
1124791/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Tem-se como caracterizada a má-fé do credor/apelado, uma
vez que além de não comprovar a  entrega do empréstimo
consignado contratado e efetuar os descontos respectivos
no contracheque da apelante, ainda acusou a consumidora
de  tentativa  de  enriquecimento  ilícito,  revelando-se  não
haver nenhum critério  de  razoabilidade  nas  afirmações
levantadas,  não pairando dúvidas sobre a necessidade da
aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
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O montante indenizatório, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil
reais),  mostra-se insuficiente para reparar os danos morais
suportados pela vítima que, além de não ter recebido o valor
do  empréstimo  contratado  junto  ao  apelado,  teve  que
sujeitar-se aos descontos mensais no seu salário.  Ante tais
circunstâncias, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) é razoável e proporcional para o caso em deslinde,
servindo para  amenizar  o  sofrimento  da  autora/apelante,
como também para  alertar  o  estabelecimento  ofensor,  de
maneira que não torne a praticar novos atos de tal natureza.

A existência  de  relação  contratual  é  fato  incontroverso
(afirmado pela autora/apelante na inicial e confirmado pelo
réu/apelado na contestação), razão pela qual não há que se
falar em aplicação da Súmula 54 do STJ.

A fixação  dos  honorários  na  instância  inferior  deve  ser
majorada,  para  harmonizar-se aos critérios legais atinentes
à retribuição pecuniária pelo labor do patrono da apelante.
Além disso, a base de cálculo também deve ser ajustada,
uma vez que o  § 2º  do artigo 85 do CPC estatui  que os
honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação,
do  proveito  econômico  obtido  ou,  não  sendo  possível
mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível (fls. 129/140) interposta por Maria
Félix  da  Silva  Sobrinha, buscando  a  reforma  da  sentença  (fls.  118/120v)
proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Araçagi que, nos autos da Ação
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização
por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela apelante em face do Banco BMG
S/A,  julgou parcialmente  procedente  o  pedido  formulado  na  exordial  nos
seguintes termos (sic):

[…]
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido

formulado na inicial, extinguindo essa fase de conhecimento,
com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do NCPC,
para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA apontada na
inicial, determinando a devolução dos valores cobrados, de
maneira simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação  e  correção  monetária  pelo  INPC,  desde  o  efetivo
desembolso  de  cada  parcela;  bem  como  para  condenar
BANCO BMG S/A a  pagar  à parte  autora  INDENIZAÇÃO
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POR DANOS MORAIS, no valor  de R$ 3.000,00 (três mil
reais),  que  deverão  ser  acrescidos  juros  de  1% ao  mês,
desde a citação,  e correção monetária pelo INPC a partir
desta data, quando arbitrados os danos (Súmula 362 do Col.
STJ).

Dada  a  ausência  de  sucumbência  formal  (dano  moral
reconhecido a menor),  condeno ainda o réu nas custas e
honorários  advocatícios,  fixados  em  10%  do  valor  da
indenização ora fixada, em atenção ao art. 85 do NCPC.
[…]

Nas razões do apelo, a autora aduziu, em suma:

1) a repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada,  “eis
que a má-fé do apelado restou amplamente caracterizada e comprovada” (fl.
133),  pois  o  recorrido,  “em cabal  e patente violação ao princípio da boa-fé
aplicável  às  relações  de  consumo,  não  repassou  à  apelante  os  valores
relativos ao empréstimo por esta contratado. Apesar disso, imbuído de má-fé,
[…] efetuou descontos mensais no benefício da apelante” (fl. 134). Além disso,
de  acordo  com o  parágrafo  único  do  artigo  42  do  CDC,  “toda  e  qualquer
cobrança indevida  […]  deve culminar  na  repetição dobrada do indébito” (fl.
134);

2) o  quantum fixado a título  de reparação por  danos morais  é
ínfimo e desproporcional aos  prejuízos suportados, razão pela qual deve ser
majorado, mormente para que sejam atendidas as funções às quais se destina,
reparatória, punitiva e pedagógica;

3) a decisão vergastada violou  o artigo 85,  § 2º  do CPC/2015,
pois  além  ter  fixado  os  honorários  no  mínimo  legal  (em manifesta  análise
equivocada do grau de zelo  do  causídico,  lugar  da  prestação do serviço e
tempo exigido), os arbitrou sobre o valor da indenização e não sobre o valor
total do proveito econômico obtido, como seria o correto;

4) “nos  casos  de  ato  ilícito  que  tenham  origem  em  relação
extracontratual, […] os juros de mora devem ser contabilizados a partir da data
do efetivo prejuízo, e não somente a partir da citação” (fl. 138);

5) “a  relação  jurídica  extracontratual,  no  presente  caso,
caracteriza-se  porque  a  apelante  e  o  apelado  celebraram  um  contrato  de
empréstimo,  o  qual  foi  declarado  inexistente  em razão  do  descumprimento
contratual por parte do apelado, motivo pelo qual as Súmulas 43 e 54 do STJ
[…] são perfeitamente aplicáveis [...]” (fl. 139).

Com tais razões, pugnou pelo provimento do recurso, para que (a)
o demandado seja condenado a ressarcir, em dobro, o indébito; (b) o quantum
da indenização por danos morais seja elevado para R$ 15.337,92 (quinze mil,
trezentos  e  trinta  e sete  reais  e  noventa  e  dois  centavos);  (c) o  valor  dos
honorários de sucumbência seja elevado para 20% (vinte por cento), incidentes
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sobre  o  proveito  econômico  obtido  ou,  no  mínimo,  sobre  o  valor  da
condenação;  (d) os  juros  de  mora  sejam contabilizados  a  partir  do  evento
danoso.

A  parte  apelada  apresentou  contrarrazões  (fls.  168/183)
impugnando,  preliminarmente,  a  concessão  do  benefício  da  gratuidade
judiciária à apelante, sob o argumento de não ser “razoável admitir-se que seja
pobre,  quem não  apresenta  nenhum  tipo  de  documento  comprobatório  da
referida alegação” (fl. 171). No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Intimada  para  se  pronunciar  sobre  a  preliminar  aventada  nas
contrarrazões, a apelante manifestou-se pela sua rejeição (fls. 192/195).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo  provimento parcial da apelação
(fls. 203/212).

VOTO

Ab initio,  concedo em parte a gratuidade judiciária pleiteada pela
apelante,  somente  pagando  a  taxa  judiciária.  Esclareço  que  embora  tenha
requerido tal  benesse desde  o ingresso do feito (fl.  3), o processo teve seu
regular  trâmite sem apreciação do pedido, o que induz à conclusão do seu
deferimento tácito pelo Juiz primevo. Neste sentido, colaciono precedente do
STJ: 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO
INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA
A  MODIFICAÇÃO  DA  CONCLUSÃO  DO  ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
DEFERIMENTO TÁCITO. 
[...]
2.  "A ausência  de  manifestação  do  Judiciário  quanto  ao
pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de
seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso
cabível  sem  o  correspondente  preparo"  (EREsp  n.
440.971/RS, Corte Especial, DJe de 17/03/2016).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 486.395/ES, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em  03/08/2017,
DJe 07/08/2017)

Registro,  ainda,  que  não  merece  prosperar  a  impugnação  à
referida gratuidade (formulada pelo apelado  em sede de contrarrazões), uma
vez  que  “presume-se  verdadeira  a  alegação  de  insuficiência  deduzida
exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º do CPC/2015), inexistindo,
nos  presentes  autos,  “elementos  que  evidenciem a  falta  dos  pressupostos
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legais  para  a  concessão  de  gratuidade” (§  2º). Ao  contrário,  o  documento
encartado à fl. 18 demonstra que a renda mensal da apelante é de apenas um
salário-mínimo,  o  que  corrobora  a  alegada  ausência  de  recursos  para
pagamento  das  custas  e  despesas  processuais,  entretanto,  excluo  da
gratuidade a taxa judiciária.

Feita tal pontuação, passo ao exame meritório:

Insurge-se, a autora, contra sentença proferida nos autos da Ação
Declaratória  de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização
por Danos Morais e Materiais, na qual o Juízo a quo acolheu parcialmente os
pleitos exordiais,  para  declarar  a  inexistência da dívida apontada na inicial,
determinando a devolução dos valores  cobrados,  de maneira simples  (com
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC,
desde o efetivo desembolso de cada parcela) e condenar o banco/apelado ao
pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três
mil reais), esta acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação, e correção
monetária  pelo  INPC  a  partir  do  arbitramento,  condenando,  por  fim,  o
requerido,  ao  pagamento  das  custas e honorários  advocatícios,  fixados em
10% do valor da indenização.

Pleiteia,  a  recorrente,  em  suma:  (a) repetição  em  dobro do
indébito; (b) aumento do valor da indenização por danos morais; (c) majoração
e ajuste dos honorários advocatícios; (d) incidência dos juros de mora desde o
evento  danoso,  ante  o  caráter  extracontratual  da  relação  travada  entre  os
litigantes.

Assiste razão, em parte, à apelante.

Primeiramente,  insta  evidenciar  a  aplicabilidade  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  à  espécie  em  comento,  matéria  já  pacificada  pela
Doutrina e Jurisprudência. Portanto, ressai cristalino do aludido estatuto legal a
inclusão, nas prestações de serviço subsumidas às disposições consumeristas,
das atividades de natureza bancária, financeira ou de crédito, nos termos do
artigo 3º da Lei 8.078/90.

1) Da repetição dobrada do indébito

Quanto à repetição de indébito, estatui o CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer
tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro
do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária
e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
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A jurisprudência dominante não considera o simples pagamento
indevido como único requisito para que haja a devolução em dobro da quantia
paga,  exigindo  a  demonstração  de  má-fé  daquele  que  se  beneficiou  com
enriquecimento sem causa. Neste sentido:

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA  DE  IMÓVEL.  ATRASO  NA  ENTREGA.  CULPA
EXCLUSIVA  DO  PROMITENTE  VENDEDOR.
RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO
STJ.  MÁ-FÉ.  NÃO  OCORRÊNCIA.  INVERSÃO  DA
CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
[…] 
2.  A  Segunda  Seção  desta  Corte  Superior  firmou  o
entendimento  de  que  a  devolução  em dobro  dos  valores
pagos  pelo  consumidor  somente  é  possível  quando
demonstrada a má-fé do credor. Precedente: AgRg no AgRg
no  AREsp  731.339/DF,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  3/5/2016,  DJe
6/5/2016.
3.  Não  cabe,  em  recurso  especial,  reexaminar  matéria
fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1124791/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe
18/12/2017)

A apelante alega que, in casu, restou amplamente caracterizada e
comprovada a má-fé do apelado, pois este apesar de não haver lhe repassado
os  valores  do  empréstimo  contratado,  efetuou  descontos  mensais  no  seu
benefício previdenciário.

Analisando  detidamente  o  caderno  processual,  nota-se  que  o
réu/apelado,  conquanto  tenha  afirmado  que houve  o  “devido  depósito  dos
valores  requeridos”  (fl.  27),  em nenhum momento  comprovou  tal  alegação.
Apesar  disso,  acusou  a  demandante  de  procurar  a  via  judicial  para  se
locupletar ilicitamente,  como se vê em trecho da peça contestatória,  abaixo
transcrito:

[…]
A verdade é que, das alegações autorais, apenas pode-se
denotar que houve arrependimento da autora em contratar o
empréstimo impugnado, seja pela dificuldade em efetuar o
pagamento  das  prestações,  seja  pela  oportunidade  de
angariar enriquecimento ilícito em detrimento do Banco Réu,
mediante pleito de indenização por danos morais que nunca
existiram,  já que  houve  em  benefício  da  Demandante  a
liberação do importe pleiteado. (fl. 27)
[…]
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Isto posto, tem-se como caracterizada a má-fé do credor/apelado,
uma vez que além de não comprovar a  entrega do empréstimo  consignado
contratado e efetuar os descontos respectivos no  contracheque da apelante,
ainda acusou a consumidora de tentativa de enriquecimento ilícito, revelando-
se não haver nenhum critério de razoabilidade nas afirmações levantadas.

Por todo o exposto, não pairam dúvidas sobre a necessidade da
aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, devendo o banco/apelado ser
condenado a restituir,  em dobro, as quantias indevidamente descontadas do
benefício da autora/apelante.

2) Do  quantum arbitrado a título de indenização por danos
morais

Quanto ao  pleito de  majoração do  quantum da indenização por
danos morais, assiste razão à apelante.

Na  fixação  da  verba  indenizatória  incumbe  ao  magistrado
observar as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como  as  condições
financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte
de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não atender
aos fins a que se propõe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  sócio-
econômico  dos  autores,  e,  ainda,  ao  porte  da  empresa
recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso.”1

Nesse contexto, visualizo que a sentença merece reparo. Entendo
que o montante indenizatório, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-
se insuficiente para reparar os danos morais suportados pela vítima que, além
de não ter recebido o valor do empréstimo contratado junto ao apelado, teve
que sujeitar-se aos descontos mensais no seu salário. Ante tais circunstâncias,
tenho que o valor de  R$  8.000,00 (oito mil reais) é razoável e proporcional
para  o  caso  em  deslinde,  servindo para  amenizar  o  sofrimento  da
autora/apelante,  como  também  para  alertar  o  estabelecimento  ofensor,  de
maneira que não torne a praticar novos atos de tal natureza.

3) Do termo inicial para incidência dos juros de mora

Na sentença combatida, o Juízo a quo determinou a incidência de
juros de mora a partir da citação. A apelante, todavia, defende sua fluência a

1 Resp 135.202-0-SP, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19-5-1998.
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partir do evento danoso, argumentando estar caracterizada  a relação jurídica
extracontratual,  pois o contrato de empréstimo (objeto do litígio) foi declarado
inexistente pelo magistrado sentenciante.

Neste ponto, o recurso não enseja acolhimento.

Isto porque embora o Juiz primevo tenha, em sua fundamentação,
afirmado  que  a  ausência  de  cumprimento  do  contrato  pelo  banco/apelado
ensejaria, como consequência, tê-lo como não realizado, a interpretação lógico
sistemática da sentença conduz ao entendimento de que o magistrado singular,
de fato, rescindiu a avença firmada entre os litigantes. Aliás, no dispositivo do
decisum houve apenas a declaração de  inexistência da dívida apontada na
inicial (e não do contrato).

Além disso, a existência de relação contratual é fato incontroverso
(afirmado  pela  autora/apelante  na  inicial  e  confirmado  pelo  réu/apelado  na
contestação), razão pela qual não há que se falar em aplicação da Súmula 54
do STJ.

Neste sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OFENSA AO  ART.  1.022  DO  CPC/2015.  AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
407 DO CÓDIGO CIVIL. OMISSÃO CARACTERIZADA.
[…]
4. Correto o entendimento do Tribunal de origem. O Superior
Tribunal  de  Justiça,  por  meio  de  sua  Corte  Especial,  no
julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o
acórdão  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  firmou
entendimento de que,  "tratando-se de reparação de dano
moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em
casos  de  responsabilidade  extracontratual  (Súmula  n.
54/STJ),  e  desde  a  citação  da  parte  ré,  no  caso  de
responsabilidade contratual".
5.  Embargos  de  Declaração  acolhidos  sem  efeitos
infringentes.
(STJ, EDcl no REsp 1683014/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe 19/12/2017)

4) Dos honorários advocatícios

Por fim, analiso o tema referente aos honorários advocatícios.

Na  sentença  vergastada,  o  Juízo  a  quo  condenou o  réu  ao
pagamento de honorários advocatícios,  os quais foram arbitrados em 10% do
valor da indenização.

A autora/apelante alega, neste ponto, violação ao artigo 85,  § 2º
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do CPC/2015, sob o argumento de que o Juiz primevo, ao fixar os honorários
no  mínimo  legal,  realizou  análise  equivocada  acerca  do grau  de  zelo  do
causídico, lugar da prestação do serviço e outras premissas previstas na norma
processual. Além disso, sustenta que a base de cálculo sobre a qual recaiu a
verba honorária (valor da indenização) não encontra respaldo legal.

A irresignação enseja provimento, uma vez que, in casu, a fixação
dos honorários não foi efetuada em consonância com as normas legais.

Resta claro que a verba honorária comporta a aplicação do § 2º
do art. 85 do CPC/2015, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(omissis)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
(omissis)

Nos  termos  do  supracitado  §  2º,  na  fixação  dos  honorários
advocatícios  o  julgador  deve analisar  o  grau  de  zelo  com que  o  causídico
conduziu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo
despendido entre o seu início e término e, por fim, o lugar de prestação do
serviço.

Detendo-me aos  nortes,  quanto  ao  grau  de  zelo  profissional,
verifico que  os atos processuais praticados pelo  procurador  na  defesa  dos
interesses do seu mandatário revestiram-se de técnica adequada, culminando,
com  o  acolhimento  parcial  do  pleito  exordial  e  posterior  interposição  do
presente recurso apelatório.

No  tocante  ao  lugar  da  prestação  do  serviço  advocatício,  foi
necessário  deslocamento  por  parte  do  advogado,  visto  que  a  demanda foi
processada na Comarca  de Araçagi  e  o  escritório  do causídico situa-se no
município de Guarabira, conforme consta nos autos (fl. 16).

Quanto  à  natureza  e  à  complexidade  da  causa,  não  há  maior
dificuldade nos debates jurídicos ora travados, ante a notória pacificação dos
temas no âmbito dos Tribunais Superiores e também neste Tribunal Estadual.

Quanto ao tempo exigido para o deslinde da causa,  a ação foi
proposta  no ano  de  2011,  tendo sido  prolatada sentença  no  ano de 2017,
interregno  no  qual  houve  ativa  participação  do  causídico  que,  além  de

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                         9



Apelação Cível nº 0000642-82.2011.815.1201

ingressar com a demanda, apresentou impugnação à contestação, participou
de audiência, cumpriu despacho do Juiz singular no tocante à regularização da
representação  processual  (requerendo  judicialmente  a  interdição  da
demandante) e manejou, ainda, Agravo de Instrumento e Apelação em defesa
dos interesses da patrocinada. 

Ponderados os elementos acima, e em cotejo com o art. 133 da
CF/88 e as circunstâncias dos autos, considero que a fixação dos honorários
na instância inferior deve ser majorada, para harmonizar-se aos critérios legais
atinentes  à  retribuição  pecuniária  pelo  labor  do  patrono  da  apelante.  Além
disso, a base de cálculo também deve ser ajustada, uma vez que o  § 2º  do
artigo 85 do CPC estatui que os honorários devem ser fixados sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa.

Sendo assim, é de se majorar a verba honorária  sucumbencial,
para fixá-la em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

5) Dispositivo

Feitas tais considerações,  dou provimento parcial ao recurso
apelatório para determinar a  devolução em dobro do indébito,  majorar o
quantum da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 8.000,00 (oito
mil reais) e  majorar os honorários advocatícios sucumbenciais,  arbitrando-os
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/08
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