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APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO 
DE SUSPENSÃO DA LIDE EXECUTIVA,  COM BASE NA 
ADESÃO  À  LEI  Nº  12.599/2012.  SOBRESTAMENTO 
DEFERIDO  NOS  AUTOS  PRINCIPAIS.  PERDA 
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  DOS  EMBARGOS. 
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO 
MÉRITO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  IRRESIGNAÇÃO 
APELATÓRIA. 

- A perda do objeto significa que, por motivo superveniente, o 
autor  não  possui  mais  interesse  processual  na  demanda 
proposta, devendo ser reconhecida a carência de ação.

-  “Art.  267.  Extingue-se  o  processo,  sem  julgamento  do  
mérito:
VI – quando não ocorrer qualquer das condições da ação,  
como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o  
interesse processual.” (Art.. 267, vi, do Código de Processo 
Civil).

V  I  S  T  O  S.

Trata-se  de  Embargos  à  Execução  opostos  por  Antônio  Cavalcante  de 
Lucena em face da Ação de Execução Extrajudicial interposta pelo Banco do Nordeste,  

requerendo o pagamento da quantia de R$ 44.203,22 (quarenta e quatro mil duzentos e 

três reais e vinte e dois centavos) referente à nota de crédito rural de nº 34318089487/A.

Na  exordial  dos  embargos,  pugna  o  embargante,  tão  somente,  pela 

suspensão do feito  executório,  considerando a sua adesão à lei  nº  12.599/2012 que, 

dentre   outras   providências,  prorrogou  o  prazo  de  liquidação  de  operações  rurais  e
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permitiu  o  sobrestamento  das  execuções  judiciais  e  respectivos  prazos  processuais, 

desde que o mutuário formalize o interesse em liquidar o débito.  

Na sentença combatida, de fls. 24/27, o juiz  a quo extinguiu os embargos 

com resolução  de  mérito,  nos  termos  do  art.  269,  II,  do  CPC,  por  ter  o  embargado  

reconhecido a procedência do pedido do embargante, bem como condenando-o às custas 

e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 

Irresignado,  apela  o  Banco  do  Nordeste,  às  fls.  29/36,  alegando, 

inicialmente, a ausência de interesse processual do embargante a ensejar a perda do 

objeto dos embargos, considerando que apenas assinou o termo de adesão à lei após a 

oposição  da  defesa,  bem  como  porque  a  instituição  financeira  também  requereu  a 

suspensão do feito. 

Ademais, aduz que os embargos deveriam ser rejeitados liminarmente, ante 

a inexistência de matéria que possa ser alegada nesse incidente processual. 

Assevera também que, diferentemente do que entendeu o Magistrado a quo, 

o título continua líquido, certo e exigível, uma vez que apenas se pediu o sobrestamento 

do feito, com o fim de renegociar o débito, o qual, inclusive, ainda não foi adimplido. 

Rebela-se, ao final, em face da condenação aos honorários, argumentando 

a sua excessividade, pelo que requer o provimento do recurso. 

 

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fls. 46v.

Instada a  manifestar-se,  às  fls.  54/55,  a  Procuradoria  de  Justiça  apenas 

opinou pelo prosseguimento do feito, sem pronunciamento de mérito, porquanto ausente 

interesse público primário. 

É o relatório. 

Desembargador José Ricardo Porto
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DECIDO

Inicialmente, vejo que o caso se trata de uma perda superveniente do objeto 

desta ação. 

Analisando a inicial  dos embargos à  execução,  vê-se  que o  único pleito 

presente foi a suspensão do feito executivo, considerando que a parte embargante aderiu 

à  lei  nº  12.599/2012,  norma  que,  dentre  outras  providências,  prorrogou  o  prazo  de 

liquidação de operações rurais  e  permitiu  o  sobrestamento  das execuções judiciais  e 

respectivos prazos processuais. 

Todavia, denota-se que no processo principal o Banco do Nordeste também 

requereu a suspensão da lide, súplica deferida em 23 de agosto de 2012, conforme cópia 

do diário da justiça de fls. 30 dos autos originários. 

Assim,  malgrado  o  requerimento  do  Banco  ter  sido  posterior  ao  do 

embargante (que se deu em julho de 2012), infere-se que o pedido de suspensão (objeto  

dos embargos à execução) foi concedido nos autos principais antes mesmo da citação do 

exequente/embargado para impugnar o incidente processual. 

Portanto,  tendo sido deferido na ação de execução o pleito  buscado por 

meio dos embargos à execução, impõe-se o reconhecimento da superveniente perda do 

objeto  desta  defesa  executiva,  eis  que  esta  ação  não  tem  mais  utilidade  para  o 

requerente, ora recorrido. 

Nelson Nery Júnior leciona: “Existe interesse processual quando a parte  

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e ainda, quando  

essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.  

Verifica-se  o  interesse  processual  quando  o  direito  tiver  sido  ameaçado  ou  

efetivamente violado”. (in Código de Processo Civil Comentado, 7ª edição, p. 629). 

Ausente,  pois,  o  interesse-utilidade,  umas  das  condições  da  ação,  a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Desembargador José Ricardo Porto
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A jurisprudência não destoa:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  ADESÃO  AO 
REFIS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  
EXECUÇÃO  FISCAL.  SUSPENSÃO  DOS  EMBARGOS  À  
EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO NO  
TRIBUNAL  A  QUO  NÃO  SANADA  POR  EMBARGOS  DE  
DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO 
APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
SÚMULAS  N.º  282/STF  e  211/STJ.  DISSÍDIO 
JURISPRUDENCIAL  NÃO-COMPROVADO.  ALEGAÇÃO  DA 
EXISTÊNCIA DE EXPRESSO PEDIDO DE RENÚNCIA. SÚMULA 
7/STJ.
(...)
12. O Tribunal local examinou a questio iuris - a desistência de  
ações judiciais como  pressuposto  autorizativo  da extinção do  
feito  sem julgamento  do  mérito  -  à  luz da  análise  do  contexto  
fático-probatório  engendrado nos autos,  consoante se infere do 
voto  condutor  do  acórdão  hostilizado,  litteris:  ‘Na  esteira  da 
jurisprudência do STJ e desta Corte, a adesão ao REFIS, em  
qualquer  fase  do  processo  judicial,  configura  fato  novo  
superveniente ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo  
462  do  CPC,  do  qual  o  julgador,  não  pode  furtar-se  de  
examinar. A adesão ao parcelamento do REFIS, importando 
em confissão e parcelamento do débito, acarreta a perda do  
objeto da ação, por falta de interesse processual, razão pela  
qual, não há que se admitir o prosseguimento da discussão  
em sede recursal. Na espécie, portanto, deve o processo ser  
extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no 267, VI do  
Código de Processo Civil, por falta de interesse processual,  
permanecendo  suspensa  a  execução  fiscal,  bem  como  as  
penhoras nela efetivadas, até a satisfação do parcelamento.  
Ressalto  não  ser  possível  a  extinção  do  processo,  nos 
termos do art. 269, V do CPC, sem o pedido expresso da parte  
autora neste sentido, pois a renúncia ao direito sobre o qual  
se  funda  a  ação  é  direito  da  parte.  Portanto,  deve  ser  
reformada a sentença para que a extinção do processo seja  
sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC.  
.’
(...)
15. Deveras, ausente a manifestação expressa da pessoa jurídica  
interessada em aderir ao REFIS quanto à confissão da dívida e à  
desistência  da  ação  com  renúncia  ao  direito,  é  incabível  a  
extinção  do  processo  com julgamento  de  mérito’,  porquanto  ‘o  
preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no  
referido  programa  é  matéria  que  deve  ser   verificada  pela  
autoridade  administrativa,  fora  do  âmbito  judicial.’  Precedente:  
REsp nº 639.526/RS, DJ de 23/08/2004.
16. Agravo regimental desprovido”.

Desembargador José Ricardo Porto
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(STJ, 1ª Turma, AgRg no Resp 754634SC, Rel. Min. LUIZ FUX,  
DJ de 13/08/2007, p. 333).

"TRIBUTÁRIO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO  FISCAL.  DECADÊNCIA.  MATÉRIA  DE  ORDEM 
PÚBLICA.  PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.  ADESÃO A 
PROGRAMA DE  PARCELAMENTO.  PERDA DE  OBJETO  DA 
AÇÃO DE EMBARGOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 
CARACTERIZADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. JULGAMENTO DO 
PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  MANTIDO. 
APELAÇÃO IMPROVIDA.
(...)
2 - Por outro lado, mostra-se cristalina a perda de objeto dos  
presentes  embargos  à  execução.  É  que,  como  se  pode 
constatar às fls. 31/42, houve adesão da empresa executada a  
programa  de  parcelamento  da  dívida  fiscal  (Parcelamento 
Excepcional - PAEX). Com efeito, conforme a inteligência do  
art.  1º,  parágrafo 6º,  da Medida Provisória nº 303/2006,  que  
regulara  o  PAEX,  observa-se  que  a  opção  pelo  referido 
programa, no caso, implica confissão de dívida irrevogável e  
irretratável da totalidade dos débitos existentes em nome da  
pessoa jurídica na condição de contribuinte ou responsável,  
além de configurar  confissão extrajudicial,  nos termos dos 
arts.  348,  353 e  354,  do  CPC.  Assim,  resta  caracterizada  a  
carência  de ação por  falta  de interesse processual,  motivo 
pelo  qual  não  merece  reparo  a  sentença  extintiva,  que  
corretamente aplicou o disposto no art. 267, VI, parágrafo 3º,  
do CPC;
3 - Precedentes do STJ e desta Corte;
4 - Apelação improvida."
(TRF- 5ª Região, 2ª Turma, AC 200783080009561, Rel. Des. Fed. 
PAULO GADELHA, DJE de 02/04/2012, p. 356)

“PROCESSO  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  -  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE 
REJEITADA - ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO 
DO DÉBITO – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.
...omissis...
2. Verifica-se, em consulta ao andamento processual da execução 
fiscal  nº  94.0038453-0,  referente  a  estes  embargos,  que  foi  
suspenso o processo por adesão a parcelamento.
3.  O  deferimento  de  qualquer  parcelamento  no  âmbito 
tributário  exige  confissão  de  dívida  de  forma  irretratável,  
sendo certo que tal circunstância gera a perda do objeto dos  
embargos à execução. Precedentes jurisprudenciais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TRF- 2ª Região, 3ª Turma Especializada, AC 9902216129, Rel.  
Des. Fed. JOSÉ ANTONIO LISBÔA NEIVA, DJU de 22/07/2009,  
p. 92)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.  
CONTRIBUIÇÃO  AO  FGTS.  PRESCRIÇÃO.  INOVAÇÃO.  NÃO 

Desembargador José Ricardo Porto
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CONHECIMENTO.  PARCELAMENTO.  PERDA  DE  OBJETO.  
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  1.  Não  se  
conhece da apelação quanto à alegação de prescrição do crédito  
tributário,  por  não  ter  sido  suscitada  na  petição  inicial  dos  
embargos à execução, aplicando ao caso o § 2º do art. 16 da LEF, 
que exige a concentração de todas as alegações da embargante.  
2. Foi comunicado, recentemente, pelo juízo de origem, que a  
dívida foi parcelada, o que ensejou a suspensão da execução 
fiscal. 3. O parcelamento do débito importa em confissão da  
dívida, gerando a perda de objeto dos embargos à execução.  
Precedentes  jurisprudenciais. 4.  Mantida  a  condenação  da 
embargante  em  honorários  advocatícios,  ante  o  princípio  da 
causalidade,  uma  vez  que  a  exequente  não  deu  causa  à  
propositura  da  ação.  5.  Reexame  necessário  e  apelação  
parcialmente  conhecidos  e,  na  parte  conhecida,  parcialmente  
providos.  (TRF  2ª  R.;  Ap-RN  0001888-16.2006.4.02.5104;  
Terceira  Turma  Especializada;  Relª  Desª  Fed.  Cláudia  Maria  
Pereira Bastos Neiva; Julg. 25/03/2014; DEJF 04/04/2014; Pág.  
103) 

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXTINÇÃO  SEM  JULGAMENTO 
DO MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO.  
HONORÁRIOS.  APRECIAÇÃO  EQÜITATIVA.  MAJORAÇÃO.  1.  
No  caso  dos  autos,  não ocorreu  a  extinção  da  execução  pela 
compensação,  mas  reconhecimento  da  inexigibilidade  da  
cobrança,  vez  que  pendente  de  apreciação  o  pedido  de 
compensação  formulado  administrativamente. 2-o  crédito 
tributário inserto na execução fiscal, ora embargada, não foi  
extinto,  estando  apenas suspenso,  de  modo  que  deve  ser  
mantida a sentença que extinguiu os embargos pela perda  
superveniente de objeto, com fundamento no art. 167, VI, do  
CPC. 3-a  jurisprudência  recomenda  que,  nas  hipóteses  de  
embargos à execução, nas quais, em regra, não há condenação,  
ou quando seja vencida a Fazenda Pública, os honorários devem 
ser  fixados  com  base  no  §4º  do  art.  20  do  CPC,  não  sendo 
obrigatória à observância aos percentuais indicados no § 3º desse 
mesmo dispositivo. Também autoriza, outrossim, em homenagem 
aos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  a  
modificação da verba honorária fixada na sentença quando seu  
valor  se mostrar  demasiadamente excessivo  ou irrisório.  Verba 
majorada.  4-apelação  parcialmente  provida.  (TRF  2ª  R.;  AC 
0508617-39.2008.4.02.5101;  RJ;  Quarta  Turma  Especializada;  
Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares; DEJF 21/05/2013; Pág. 181)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.  
PENHORA  DESCONSTITUÍDA ANTES  DA CITAÇÃO.  PERDA 
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ.  INOCORRÊNCIA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  
QUANTUM.  ART.  20,  §  4º,  DO  CPC.  PARÂMETROS 
ATENDIDOS.  SENTENÇA MANTIDA.  1.  O  interesse  de  agir,  

Desembargador José Ricardo Porto
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condição da ação,  identifica- se tanto pela necessidade do 
ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado  
como  pela  utilidade  do  provimento  jurisdicional  invocado.  
Isto  é,  está  relacionado  à  necessidade  da  tutela  judicial  
solicitada e à utilidade que o provimento poderá proporcionar  
ao autor. 2. Ajuizados os embargos de terceiro e aferido que,  
antes  mesmo da  citação  do  embargado,  este  requereu  na  
execução  a  desconstituição  da  penhora  questionada,  
asseverando a ocorrência de erro na indicação do executado 
a  infirmar  a  penhora  efetivada,  importa  reconhecer  a  
superveniente perda do interesse de agir do embargante, na 
medida  em que  o  objeto  da  pretensão  não  mais  persiste,  
deixando de existir a necessidade da tutela judicial vindicada,  
o que informa que o feito, tal como registrou corretamente a  
r.  sentença, deve ser extinto sem resolução do mérito, nos  
termos do art. 267, VI, do CPC. 3. Incasu, incabível a incidência  
de  multa  por  litigância  de  má-  fé,  posto  que,  malgrado  o  
embargado  tenha  efetuado  pedido  de  penhora  na  conta  do 
embargante, que não integrava mais a lide executiva, não resta  
verificado eventual  conduta maliciosa,  notadamente  no que diz  
respeito àquelas atitudes desleais previstas no art.  17 do CPC,  
porquanto  agiu  sem  dolo  ou  culpa  grave.  4.  Com  efeito,  a  
execução já perdura por muitos anos, a sentença dos primitivos  
embargos de terceiros foram proferidas pelo menos 15 anos antes  
do  fatídico  pedido,  vindo  os  respectivos  processos  a  serem 
desapensados sem que fossem anexadas cópias destes decisum 
na  execução,  além de  não  ter  havido  a  regularização  do  pólo  
passivo da execução na distribuição,  situações essas passíveis  
de serem imputadas a todos os atores processuais envolvidos. 5.  
Considerando que a causa não se mostrara dificultosa e que o  
embargado admitira que agiu por equívoco, porém diligenciando  
para sanear o erro antes mesmo de ser citado no presente feito, o  
que  levou  a  extinção  do  presente  processo  sem resolução  do  
mérito, a quantia arbitrada pela r. sentença a título de honorários  
advocatícios sucumbenciais atende aos parâmetros ditados pelo  
art. 20, §4º, do CPC, não se mostrando irrisória, motivo pelo qual  
não  há  razão  para  majorá-la.  6.  RECURSO  CONHECIDO  E 
IMPROVIDO.  SENTENÇA  MANTIDA.  (TJDF;  Rec  
2013.01.1.075348-8; Ac. 844.375; Terceira Turma Cível; Rel. Des.  
Alfeu Machado; DJDFTE 10/02/2015; Pág. 247)

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 267, inciso VI:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
VI – quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade  jurídica,  a  legitimidade  das  partes  e  o  interesse  
processual.”

Por fim, quanto aos honorários, a jurisprudência entende que, em caso de 

extinção do feito, por perda superveniente do objeto, arcará com a verba do advogado 

Desembargador José Ricardo Porto
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aquele que deu causa à ação, segundo o princípio da causalidade, ou seja, a parte que 

ocasionou  à  instauração  do  incidente  ou  da  execução,  no  caso  em  tela,  o 

embargante/devedor. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO 
INTERESSE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  PRINCÍPIO  DA 
CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  Justiça  é  no  
sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de  
objeto decorrente de fato superveniente,  a  verba honorária  
deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.  
Precedentes.
2.  Não  cabe  a  esta  Corte  rever  entendimento  adotado  pelo  
Tribunal  de  origem  que  aplica  o  princípio  da  causalidade  
porquanto  demandaria  o  revolvimento  do  contexto  fático-
probatório dos autos, inviável em recurso especial, nos termos da  
Súmula 7/STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  AREsp  502.836/MG,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  03/06/2014,  DJe 
12/06/2014)

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL 
PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO 
DO  PROCESSO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  ÔNUS  DA 
SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  Superior  de  Justiça  é  no  
sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de  
objeto decorrente de fato superveniente,  a  verba honorária  
deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.  
Este determina a imposição da verba honorária à parte que  
deu  causa  à  instauração  do  processo  ou  ao  incidente  
processual.
2. O Tribunal  a quo decidiu que o ora recorrente deu causa à  
instauração do processo. Ora, para afastar a responsabilidade da 
recorrente pelo ajuizamento da ação, conforme consignado pelo  
acórdão recorrido, faz-se necessário adentrar no conjunto fático-  
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(REsp  1262419/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  05/06/2012,  DJe 
13/06/2012)

Assim, condeno o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios 

na base  de  R$ 1.000,00  (um mil  reais),  com fulcro  no art.  20,  §4º,  do  CPC,  com a 

suspensão da exigibilidade, por força da gratuidade judiciária deferida às fls. 15. 

Com essas considerações,  nos termos do art.  557,  §1º-A,  do CPC, dou 

Desembargador José Ricardo Porto
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provimento parcial  ao apelo do Banco do Nordeste,  para  extinguir  os presentes 
embargos à execução, sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do seu 

objeto, com a condenação do apelado ao ônus do sucumbência, cuja exigibilidade ficará 

suspensa, com base no art. 12, da Lei 1060/50. 

P.I. Cumpra-se. 

João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015. 

 Des. José Ricardo Porto
            RELATOR                                         

J02
R04

Desembargador José Ricardo Porto
9


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

