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ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araçagi.
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ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A).
APELADO: Orlinaldo Vicente de Lima.
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EMENTA: AÇÃO  DECLARATÓRIA C/C  REPETIÇÃO  DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
CONTRATO SUPOSTAMENTE  FIRMADO  POR  TERCEIRO  EM NOME
DO AUTOR. POSSÍVEL  FRAUDE.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  EM
FOLHA DE  PAGAMENTO  DE  BENEFÍCIO.  DESCONTOS  INDEVIDOS.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  APELAÇÃO  DO  RÉU.  JUNTADA  DE  DOCUMENTAÇÃO
SOMENTE  POR  OCASIÃO  DA  INTERPOSIÇÃO  DO  RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 435,
DO  CPC.  PRECLUSÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PARA  A
APRESENTAÇÃO  TARDIA.  CONTRATAÇÃO  MEDIANTE  FRAUDE.
DESCONTOS  EFETIVADOS  NO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
TEORIA DO RISCO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER
DE INDENIZAR.  QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO DO APELO. APELAÇÃO
ADESIVA DO AUTOR.  MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DESCABIMENTO.  MAJORAÇÃO
DOS  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA
OAB.  CARÁTER  MERAMENTE  INFORMATIVO.  FIXAÇÃO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA  DO  JUIZ.
OBSERVÂNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DO  ART.  85,  §8º,  DO  CPC.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO ADESIVA.

1. Admite-se a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu
de juntá-los anteriormente (CPC, art. 435, parágrafo único).

2.  “Tratando-se  de  débito  indevido  nos  proventos  do  consumidor  lesado  por
contrato de empréstimo fraudulento e considerando que o valor por aquele recebido
a título de aposentadoria lhe garante a subsistência, este fato, por si só, gera dano
moral indenizável.  A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais
deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o
caráter  pedagógico,  punitivo  e  reparatório”.  (TJMG;  APCV  1.0568.13.000715-
2/001; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 03/02/2016; DJEMG 19/02/2016)



3. O quantum indenizatório deve ser suficiente para reparar os danos sofridos pelo
ofendido sem caracterizar o enriquecimento ilícito, e para atingir o caráter punitivo
e pedagógico, evitando que o ofensor volte a agir de forma ilícita.

4. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que os valores
recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter
informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários.
(AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013)

5. Inexiste razão para minoração dos honorários advocatícios quando prudentemente
fixados pelo juízo em valor condizente com a complexidade da causa e o trabalho
realizado pelo Advogado, nos moldes do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente às Apelações
n.º  0001156-64.2013.815.1201,  em que figuram como Partes  Orlinaldo Vicente de
Lima e o Banco Bradesco Financiamentos S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator, em conhecer  das Apelações,  não  conhecer  da
preliminar suscitada na Tribuna, e, no mérito, negar-lhes provimento. 

VOTO.

O Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araçagi, f. 77/80, nos
autos  da  Ação  Declaratória  c/c  Repetição  de  Indébito  e  Indenização  por  Danos
Materiais e Morais em seu desfavor intentada por Orlinaldo Vicente de Lima, que
julgou  procedente  o  pedido,  declarando  inexistente  o  contrato  de  empréstimo
consignado celebrado em nome do Autor, condenando o Banco Réu à restituição,
em dobro, dos valores que foram descontados de seu benefício previdenciário, ao
pagamento  da  quantia  de  R$  5.000,00  a  título  de  danos  morais,  corrigidos
monetariamente, pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação,  bem como das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  fixados  no
percentual de 10% sobre o montante condenatório.

Em suas razões, f. 83/95, o Apelante afirmou que os descontos realizados
decorreram de legítimo direito de credor, em suposta conformidade com o negócio
jurídico pactuado, pelo que sustenta inexistir qualquer ato ilícito capaz de ensejar a
reparação pretendida pelo Apelado, seja de ordem material ou extrapatrimonial.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e os
pedidos  julgados  improcedentes  ou,  subsidiariamente,  para  que  o  quantum
indenizatório seja reduzido.

Contrarrazoando, f.  121/137, o Apelado suscitou a preclusão consumativa
em relação aos documentos apresentados pelo Apelante apenas em sede recursal, e
alegou  que  a  Sentença  deve  ser  mantida,  tendo  em  vista  que  não  celebrou  o
Contrato objeto da presente demanda, inexistindo nos autos qualquer prova nesse
sentido,  além do fato de haver  sofrido constrangimento em razão das cobranças
indevidas.

O Autor interpôs Apelação Adesiva, f. 138/147, insurgindo-se apenas em
relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, ao argumento



de  que  foi  arbitrado  em  quantia  irrisória,  e  que  o  percentual  dos  honorários
advocatícios fixado pelo Juízo deve ser majorado, ao argumento de que é muito
inferior  ao valor  mínimo estipulado pela  Tabela  de Honorários  da  Seccional  da
OAB/PB para as ações de repetição de indébito.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a  Sentença seja reformada
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, bem como
fixar os honorários advocatícios na quantia de R$ 2.553,00, valor mínimo estipulado
pela Tabela de Honorários da Seccional da OAB/PB para as ações de repetição de
indébito. 

Intimado, o Réu não apresentou contrarrazões à Apelação Adesiva, conforme
se infere da Certidão de f. 167.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

Consigno,  inicialmente,  que  o  Advogado  do  Autor,  ora  Apelado,  em
sustentação oral  por  ocasião  da Sessão  de  Julgamento,  suscitou  a  preliminar  de
ausência de capacidade postulatória do Advogado subscritor da Apelação do Banco,
ao argumento de que o substabelecimento por ele apresentado se trata de mera cópia
reprográfica, arguição que deveria ter sido levantada nas contrarrazões, razão pela
qual dela não conheço.

O  Autor/Apelado  afirmou,  na  Exordial,  que  estão  sendo  efetivados
mensalmente em seu benefício previdenciário descontos referentes a um suposto
empréstimo realizado perante o Banco Réu/Apelante, o qual ele alega ter sido feito
sem seu consentimento.

A Instituição  Financeira  apresentou  Contestação,  f.  44/57,  defendendo  a
legalidade dos descontos, afirmações desacompanhadas de qualquer documentação
que comprovasse a existência e legitimidade do negócio jurídico.

Somente  com  a  interposição  do  Apelo,  o  Banco  apresentou  cópia  do
instrumento contratual supostamente efetuado em nome do Apelado, f. 98/113, sem,
contudo,  comprovar  qualquer  impossibilidade  de  apresentá-lo  anteriormente,  em
violação ao que determina o parágrafo único do art. 435, do CPC1, que admite a
juntada  posterior  apenas  de  documentos  formados  após  a  petição  inicial  ou  a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu
de juntá-los anteriormente.

1 Art.  435.  É  lícito  às  partes,  em  qualquer  tempo,  juntar  aos  autos  documentos  novos,  quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição
inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses  atos,  cabendo  à  parte  que  os  produzir  comprovar  o  motivo  que  a  impediu  de  juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º.



Inexistindo  justificativa  por  parte  do  Apelante  de  modo  a  legitimar  a
apresentação tardia da documentação que acompanha a Apelação, é descabido seu
conhecimento nesta fase recursal, após prolação da Sentença, em razão da preclusão
e sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios2,  bem como dos Órgãos
Fracionários deste Tribunal de Justiça3, é no sentido de que, tratando-se de débito
indevido  nos  proventos  do  consumidor  lesado  por  contrato  de  empréstimo
fraudulento e considerando que o valor por aquele recebido a título de aposentadoria
lhe garante a subsistência, este fato, por si só, gera dano moral indenizável.

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO.  DANOS
MATERIAIS E MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO  DO  INDÉBITO.  FORMA  SIMPLES.  ENCARGOS  SUCUMBENCIAIS.
PROPORCIONALIDADE. O fato do negócio jurídico ter sido celebrado por um falsário não enseja
a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que o
fornecedor do serviço agiu com negligência ao celebrar um contrato sem verificar a autenticidade
dos documentos daquele que se fez passar pela parte autora. Não se pode descurar que a Instituição
Financeira ao disponibilizar determinado serviço/produto ao consumidor, precisa se certificar de que
a  sua  utilização  detém a segurança  que  dele  se  espera  (art.  14,  §1º  do  CDC).  Danos  materiais
efetivamente comprovados devem ser ressarcidos.  Tratando-se de débito indevido nos proventos
do consumidor lesado por contrato de empréstimo fraudulento e considerando que o valor por
aquele recebido a título de aposentadoria lhe garante a subsistência, este fato, por si só, gera
dano  moral  indenizável. A fixação  do  quantum  indenizatório  a  título  de  danos  morais  deve
obedecer  aos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  observados  o  caráter  pedagógico,
punitivo e reparatório. (TJMG; APCV 1.0568.13.000715-2/001; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg.
03/02/2016; DJEMG 19/02/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXIGIBILIDADE  DA  DÍVIDA,
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR TERCEIRA PESSOA QUE SE FEZ PASSAR PELA
PARTE AUTORA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS EFETIVADOS NO
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  Comprovado  que  o  empréstimo
concedido pela instituição financeira não foi celebrado pela parte autora, mas por terceiro, de modo
fraudulento, de rigor é a declaração de nulidade da avença, com a restituição, em dobro, dos valores
descontados do benefício previdenciário do demandante.  Danos morais. Trata-se de dano moral
puro, também chamado in re ipsa, o qual independe de comprovação. O desconto indevido no
benefício previdenciário da parte autora, acarretando a redução de verba de caráter alimentar,
por  si  só,  já  basta  à  configuração  do  dano. Valor  da  indenização.  Manutenção  do  valor  da
indenização fixado pela sentença, porquanto proporcional à gravidade da conduta. Da repetição, em
dobro, do indébito. Não comprovado, pela demandada, a ocorrência de engano justificável, impõe-se
a  restituição,  em dobro,  dos  valores  indevidamente  descontados  do  benefício  previdenciário  do
demandante. Redação do art. 42 do CDC que não exige a prova da má-fé como pressuposto para a
restituição em dobro apelo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 0429908-08.2015.8.21.7000; Portão;
Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 16/12/2015; DJERS 27/01/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
MÉRITO DE INCOMPETÊNCIA DE FORO AFASTADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
POR  ESTELIONATÁRIO.  BENEFICIÁRIO  DO  INSS.  NEGLIGÊNCIA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. FALHA NO SISTEMA DE DETECÇÃO DE FRAUDES. RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  BANCO  CARACTERIZADA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  EM  DOBRO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A
PRELIMINAR  DE  MÉRITO  DE  INCOMPETÊNCIA  DO  JUIZADO  ESPECIAL  PARA  O
JULGAMENTO  DO  FEITO,  QUANDO  SE  OBSERVA  QUE  A  AÇÃO  EM  CURSO  FOI
PROPOSTA JUNTO À JUSTIÇA COMUM. RESTANDO COMPROVADA A FALHA DO BANCO
NA  DETECÇÃO  DE  FRAUDE  URDIDA  POR  ESTELIONATÁRIO,  QUE,  CONTRATA
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO UTILIZANDO-SE DE DADOS DE BENEFICIÁRIO DO INSS,
COMPETE  À  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA ARCAR  COM  OS  PREJUÍZOS  CAUSADOS  À
PSIQUE DA VÍTIMA. PROVADO O DANO E A NEGLIGÊNCIA DO BANCO DEMANDADO
CABE  O  PLEITO  DA  INDENIZAÇÃO  PROPOSTA,  ESTANDO  CONFIGURADA  A
RESPONSABILIDADE CIVIL, NOS TERMOS DO ARTIGO 927 DO NOVO CÓDIGO CIVIL.  O
desconto de valor indevido na aposentadoria de beneficiário do INSS, é passível de dano moral,



Considerando que o Banco Apelante não logrou êxito em demonstrar que o
Autor  foi  o  responsável  pela  pactuação  do  contrato  de  empréstimo  consignado
realizado em seu nome, não há como legitimar os descontos das parcelas do referido
pacto,  que  ocasionaram-lhe  danos  passíveis  de  serem  indenizados,  conforme  o
entendimento jurisprudencial acima invocado.

O quantum indenizatório deve ser fixado considerando as circunstâncias do
caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do Autor, o potencial econômico do
lesante, devendo o valor da  indenização atender o princípio da razoabilidade, não
podendo o dano implicar enriquecimento sem causa.

Observadas as peculiaridades supramencionadas e os parâmetros desta
Câmara Especializada Cível, entendo que o valor indenizatório fixado pelo Juízo em
R$ 5.000,00 é condizente com a extensão do dano e a gravidade da conduta lesiva,
não havendo motivos para ser minorado.

Passo à análise da Apelação Adesiva.

Pelos  mesmos  fundamentos  utilizados  para  afastar  o  requerimento  de
minoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, por ocasião da
apreciação da Apelação, entendo ser descabida a majoração do referido montante
indenizatório.

sendo previsível a angústia e a insegurança causadas na psique de quem depende de tal fonte
de renda, que tem caráter alimentar. Restando comprovada a cobrança indevida do consumidor de
valor não justificado, tem aplicabilidade o parágrafo único do artigo 42 do CDC, que determina a
repetição  do  indébito,  em  dobro".  (TJMG;  APCV  1.0153.12.009873-3/001;  Rel.  Des.  Rogério
Medeiros; Julg. 02/07/2015; DJEMG 10/07/2015)

3 AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO  FRAUDULENTO.  DESCONTOS  INDEVIDOS.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  CABIMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA.  TEORIA  DO  RISCO.
CONDUTA ILÍCITA.  DANO  MORAL IN  RE  IPSA.  DEVER  DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA  AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  VEDAÇÃO  DO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  MAJORAÇÃO
DEVIDA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CABIMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  42,
PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CDC.  REDUÇÃO  INDEVIDA.  DANOS  MATERIAIS.  TERMO
INICIAL  DA  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.
APELO DO RÉU DESPROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. Não obstante o
contrato, que gerou os descontos na conta corrente da autora, ter sido feito por terceiro, mediante
fraude, tal fato não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que responde objetivamente
pelos danos causados aos seus clientes na prestação de serviços, assumindo o risco da atividade a que
se propõe a exercer. O desconto indevido na conta corrente da autora decorrente de parcela de
empréstimo não contratado, configura dano moral indenizável, que nesse caso ocorre de forma
presumida (in re ipsa), prescindindo assim de prova objetiva.  Não agindo a instituição financeira
com  a  cautela  necessária,  no  momento  da  celebração  do  negócio,  sua  conduta  não  pode  ser
enquadrada como erro justificável, o que enseja a devolução em dobro dos valores indevidamente
descontados. Para fixação do valor devido a título de reparação moral, o magistrado deve se guiar
pelo binômio compensação/punição. O valor tende a refletir uma satisfação pela dor sofrida, mas não
um lucro fácil ao lesado. Por outro lado, deve ter envergadura para servir de punição ao causador do
dano, sobretudo como fator de desestímulo de novas condutas do gênero, tomando-lhe como base a
capacidade  financeira.  É  dizer:  deve  conservar  o  caráter  pedagógico,  sem  se  revestir  de
enriquecimento irrazoável da vítima. Neste aspecto, tem-se como insuficiente o montante fixado em
primeira instância a título de dano morais, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, na indenização por danos materiais, a correção
monetária  incide  a  partir  do  efetivo  prejuízo  (Súmula  nº  43,  do  STJ).  (TJPB;  AC  0048494-
30.2011.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle
Filho; DJPB 23/07/2014)



O Autor, em suas razões recursais, objetiva a majoração do valor fixado a
título de honorários advocatícios sucumbenciais para a quantia de  R$ 2.553,00, ao
argumento  de  que  é  o  valor  mínimo  estipulado  pela  Tabela  de  Honorários  da
Seccional da OAB/PB para as ações de repetição de indébito.

Entretanto, além de os valores indicados na referida Tabela serem destinados
à fixação dos honorários contratuais, o STJ4 possui entendimento no sentido de que o
juízo não está vinculado aos valores mínimos nela estipulados, tendo em vista que
possuem caráter meramente informativo.

No  caso,  entendo  que  o  percentual  de  dez  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação se revela condizente com a complexidade da causa e o trabalho realizado
pelo Advogado, em observância ao disposto no art. 85, §8º, do Código de Processo
Civil,5 sendo, portanto, descabida a sua majoração.

Posto  isto,  conhecidas  as Apelações,  não  conhecida  a  preliminar
suscitada na Tribuna, no mérito, nego-lhes provimento.

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 ABRIL 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

4PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO  JUDICIAL.  MAJORAÇÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.
PERCENTUAL MÍNIMO. TABELA DA SECCIONAL DA OAB. DESVINCULAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Na falta de pactuação, os honorários contratuais devem ser fixados em montante compatível com o
trabalho realizado, o grau de zelo do profissional e o valor econômico em questão, devendo, sempre
que possível, serem observados os valores constantes da tabela de honorários da Seccional da OAB a
que alude o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.
2.  A  jurisprudência  desta  Corte  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  os  valores
recomendados  pela  entidade  profissional  não  vinculam  o  juiz,  pois  possuem  caráter
informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários.
3. No caso, a pretensão de majoração da verba honorária demandaria o reexame das circunstâncias
fáticas da causa, o que, segundo disposição da Súmula n. 7/STJ, é vedado no âmbito deste Tribunal.
4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp  664.050/RS,  Rel.  Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013)
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§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o

disposto nos incisos do § 2o. 


