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A C Ó R D Ã O

AGRAVO INTERNO N.º 0026063-02.2011.815.2001
Origem : 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Agravante : Estado da Paraíba 
Procuradora : Silvana Simões de Lima e Silva
Agravado :  Elizabeth Revestimentos Ltda
Advogado : José Gomes de Lima Neto

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGOU SEGUIMENTO  ÁS APELAÇÕES  EM EXECUÇÃO 
FISCAL.  PROPOSITURA EQUIVOCADA.  LANÇAMENTO 
INDEVIDO  DA CDA.  REQUERIMENTO  DE  EXTINÇÃO 
DA AÇÃO  PELO  EXEQUENTE. SENTENÇA QUE  FIXA 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 5.000,00 (CINCO 
MIL  REAIS).  IRRESIGNAÇÃO.  OBSERVÂNCIA  DOS 
PARÂMETROS  DOS  §§  3º  E  4º  DO  ART.  20  DO  CPC. 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  VALOR 
JUSTO. DESPROVIMENTO.

Para  a  fixação  dos  honorários  advocatícios,  devem  ser 
considerados a natureza e a importância da causa, o trabalho 
realizado  pelo  advogado  e  o  tempo  exigido  para  o  seu 
serviço.

Tendo sido a verba honorária fixada dentro dos parâmetros 
da razoabilidade, inexiste motivo para sua modificação.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar provimento  ao 
recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão 
monocrática (fls. 76/92), que negou seguimento às apelações Cíveis.

As apelações combatiam a sentença de fls.  24 e 39/40, que 
extinguiu o processo e condenou o Estado da Paraíba (exequente)  em honorários 
advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em  decisão  monocrática  (fls.  132/137),  esta  relatoria 
entendeu que a verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros legais, tendo em 
vista o tempo e empenho desprendido pelo advogado da executada. 

 Nas  razões  do  agravo,  fls.  87/91,  o  Estado  da  Paraíba 
considera alto o valor dos honorários, sob o argumento que não houve análise do 
mérito ou qualquer discussão sobra a constituição do crédito na Ação Executiva.

Afirma  ainda  que  “a  CDA somente  foi  cancelada  depois  da  
propositura da execução, e tal cancelamento se deu após pedido administrativo feito pelo  
contribuinte.  A citação  da  empresa  sequer  chegou  a  ser  efetivada,  tendo  a  executada  
comparecido espontaneamente em juízo requerendo a extinção da execução (...)”. (sic)

Por  fim,  requer  a  reconsideração  da  decisão  e,  na 
inocorrência  desta,  que o Agravo Interno seja  recebido e  provido pela  Egrégia 
Terceira Câmara, a fim de que sejam reduzidos os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 
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O ponto controvertido desta demanda diz respeito apenas ao 
quantum fixado a título de verba honorária.

Pois bem.

Verifico que o Estado da Paraíba propôs Executivo Fiscal em 
face da  Elizabeth Revestimentos Ltda no valor de R$ 605.199,09 (seiscentos e cinco 
mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos) por dívida de ICMS.

A  executada  apresentou  Objeção  de  Pré-executividade, 
sustentando  o  equívoco  da  Fazenda  Pública,  uma  vez  que  houve  lançamento 
Tributário indevido conforme documento de fls. 11/13.

Intimada para se pronunciar no prazo de 5 (cinco dias),  a 
exequente requereu a extinção do processo “tendo em vista o lançamento indevido  da  
CDA.” (sic).

O  juízo  primevo julgou  extinta a  ação  e  condenou  o 
exequente em honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
( fls. 24 e 39/40)

Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior, ao comentar os critérios 
para fixação dos honorários, explicita:

 

"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação  

dos  honorários.  A  dedicação  do  advogado,  a  competência  com  que  

conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte  

em comarca onde não residia, os níveis de honorários na comarca onde  

se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo  

causídico desde o início até o término da ação, são circunstâncias que  

devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da fixação  

dos honorários de advogado". (in "Código de Processo Civil Comentado  

e legislação processual civil extravagante em vigor", 3ª edição, ed. RT, p.  

297).    

Primordialmente vejamos o que dispõe os §§ 3º e 4º do art. 20 
do CPC:

AGRAVO INTERNO N.º 0026063-02.2011.815.2001       3



Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 

que  antecipou e  os  honorários  advocatícios.  Esta  verba  honorária  será 

devida,  também,  nos  casos  em  que  o  advogado  funcionar  em  causa 

própria. 

(…)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) 

e  o  máximo de  vinte  por  cento  (20%)  sobre  o  valor  da  condenação, 

atendidos: 

a) o grau de zelo do profissional; 

b) o lugar de prestação do serviço; 

c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho  realizado  pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas 

em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas 

execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante 

apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c 

do parágrafo anterior.

Conforme previsto nos dispositivos legais acima citados, ao 
fixar os honorários advocatícios, devem ser considerados a natureza e importância 
da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Nesses  termos,  tenho  que  o  valor  arbitrado  (R$  5.000,00  - 
cinco  mil  reais) à  título  de  verba  honorária  foi  suficiente  para  atender  aos 
comandos  supracitados,  embora  a  causa  tenha  sido  de  baixa  complexidade  e 
carecido de maiores embates, exigiu tempo e zelo do profissional.

Colaciono os seguintes julgados:

PROCESSSUAL CIVIL. Apelação cível.  Ação de execução fiscal. Exceção 

de pré executividade. Exigibilidade do título  fiscal que teve sua origem 

anulada por decisão judicial.  Honorários advocatícios.  Suportados pela 

exequente. Não incidência do art. 26 da LEF. Art. 20, § 4º, do CPC. Pleito 

de minoração. Cabimento. Provimento parcial.  O Superior Tribunal de 
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justiça já decidiu que o art. 26 da Lei nº 6.830/80 somente se aplica antes 

de o executado apresentar defesa, seja por meio de embargos do devedor, 

seja por meio de exceção de pré-executividade, pois a partir desses atos, o 

recorrido é obrigado a contratar advogado.  Nas causas for de pequeno 

valor, nas de valor inestimável, naquelas onde não houver condenação 

ou quando a Fazenda Pública for vencida e nas execuções embargadas 

ou não os honorários advocatícios serão devidos na forma preceituada 

no art. 20, § 4º, do CPC, observando-se, ainda, os critérios das alíneas 

‘a’, ‘b’  e ‘c’  do § 3º do mesmo dispositivo legal.  Nestas hipóteses, os 

honorários advocatícios, não estão adstritos aos limites indicados no § 

3º do art. 20 do cpc. (TJPB; AC 0045889-24.2005.815.2001; Segunda Câmara  

Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB 

25/02/2014)  

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À  EXECUÇÃO  FISCAL. EXTINÇÃO 

SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  SUCUMBÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA 

CAUSALIDADE. Extinta a ação, pelo reconhecimento administrativo da 

postulação efetuada pelo embargante, é de ser aplicado o princípio da 

causalidade  quanto  à  sucumbência.  Os  honorários  advocatícios,  no 
caso, devem ser reduzidos e fixados em observância ao art. 20, §4º, do 

CPC, arbitrando-se-os no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso 

de  apelação  do  município  de  Porto  Alegre  provido.  Recurso  adesivo 

prejudicado.  (TJRS;  AC 124867-41.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima  

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Adriana  da Silva Ribeiro; Julg. 28/08/2014;  

DJERS 12/09/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL. 

IPTU. DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. MARCO 

INTERRUPTIVO.  DESPACHO  QUE  ORDENAR  A  CITAÇÃO  DO 

DEVEDOR.  APLICABILIDADE  DA  LEI  COMPLEMENTAR  118/05. 

PRESCRIÇÃO  COMUM.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  REDUÇÃO.  CUSTAS.  FAZENDA PÚBLICA. 

ISENÇÃO. (…)   5. Na forma do artigo 20, §4º, do código de processo 

civil, os honorários advocatícios, nas causas em que vencida a Fazenda 

Pública,  de  pequeno  ou  inestimável  valor  ou  em  que  inexistir 

provimento  condenatório,  são  fixados  de  acordo  com  a  apreciação 

equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da 

prestação  do  serviço,  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho 

realizado  e  o  tempo  exigido  para  o  serviço,  6.  Reconhecimento  da 
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isenção das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de custas e 

emolumentos,  mantida  apenas  a  exigibilidade  do  recolhimento  das 

despesas  judiciais.  Recurso  parcialmente  provido.  (TJRS;  AC 0375820-

54.2014.8.21.7000;  Flores  da  Cunha;  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível;  Relª  

Desª Marilene Bonzanini Bernardi; Julg. 01/10/2014; DJERS 06/10/2014) 

É importante  ressaltar  que a  agravada também apelou  da 
decisão, pugnando pela majoração da verba honorária para R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais) -  20% do valor da ação,  e que  foi negado seguimento por esta 
Câmara Cível por ser manifestamente improcedente. 

Em sendo assim, fazendo uma correlação entre os critérios 
acima aludidos e as características do caso posto a exame, entendo que o valor 
fixado pelo juiz (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) mostra-se  razoável, não havendo 
motivo para sua modificação.       

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia  17 de  março de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 94, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram  do  julgamento  a Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora), o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides. 

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 19 de março de 2015.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora                            Relatora
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