
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO 

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014306-40.2013.815.2001
RELATORA          : Juíza Vanda Elizabeth Marinho, convocada em substituição ao 
                                Des. José Ricardo Porto
APELANTE (1)     : Estado da Paraíba
PROCURADORA : Silvana Simões de Lima e Silva
APELANTE (2)     : Maxim´s Perfumaria Ltda. 
ADVOGADO         : Fábio Anterio Fernandes
APELADOS          : Os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL  DA  REQUERENTE.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO.  FAZENDA  ESTADUAL.  ALEGAÇÃO  DE 
NULIDADE DA CDA.  INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. PRESUNÇÃO 
DE  LIQUIDEZ  E  CERTEZA.  PRECEDENTES  DESTA CORTE. 
NORMA SUPERVENIENTE REDUZINDO A MULTA APLICADA. 
APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. EXEGESE DO ART. 106, 
II,  “C”,  DO  CÓDIGO  TRIBUTÁRIO  NACIONAL. 
JURISPRUDÊNCIA DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,  §1º-A  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO  CIVIL.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA 
SÚPLICA APELATÓRIA.

- “Presentes todos os requisitos essenciais de validade do  
título  executivo.  A  CDA  possui  presunção  de  liquidez  e  
certeza, a qual somente pode ser elidida por meio de prova  
robusta  e  não  por  meras  alegações.  “preenchidos  os  
requisitos  previstos  em Lei,  não  há  falar  em nulidade  da  
certidão de dívida ativa. ” (tjpb. Proc. 20020030528380002.  
Relator.  Des.  Márcio  murilo  da  cunha  ramos.  Órgão  
julgamento  terceira  Câmara  Cível.  Data  do  julgamento:  
26/06/2012).” (TJPB;  AC  073.2010.004.203-2/001;  Rel.  Juiz  Conv. 
Ricardo Vital de Almeida; DJPB 09/08/2013; Pág. 22).

- Verifica-se a possibilidade da retroatividade da lei tributária 
mais  benéfica,  quando  fora  editada  a  Lei  Estadual  nº 
10.008/2013,  promovendo  alterações  nos  percentuais  das 
multas  aplicadas  para  os  contribuintes  que  deixarem  de 
recolher o imposto no prazo legal, passando ao patamar de 
20% (vinte por cento).

-  “PROCESSUAL  CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  INOVAÇÃO  EM 
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  VEDAÇÃO.  EXECUÇÃO 
FISCAL.  ART.  106  DO  CTN.  RETROATIVIDADE  DA  LEI



Apelação Cível nº 0014306-40.2013.815.2001

MAIS BENIGNA. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO.  
INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.  
POSSIBILIDADE.
1. A análise do agravo de instrumento limita-se à questão  
firmada  na  decisão  agravada,  sendo  vedada  a  inovação  
recursal.
2.  É facultado ao contribuinte requerer a incidência de lei  
posterior mais benéfica a fatos pretéritos, nos termos do art.  
106  do  Código  Tributário  Nacional,  enquanto  não  
definitivamente  julgada  a  demanda.  Precedentes.  Agravo  
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 188.843/RS, Rel.  Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em  16/10/2012, 
DJe 24/10/2012).

RECURSO  DO  ESTADO  DA PARAÍBA.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO.  MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVO-
CATÍCIOS. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL 
AO  TRABALHO  DESENVOLVIDO  PELO  CAUSÍDICO. 
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PRO-
CESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À IRRESIG-
NAÇÃO APELATÓRIA. 

-  O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no 
sentido de que apenas é possível a majoração da remunera-
ção do advogado quando a mesma tenha sido instituída irra-
zoavelmente, o que não aconteceu na hipótese em tela. 

-  "É possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas  
instâncias ordinárias, ainda que com fundamento no art. 20,  
§ 4o. do CPC, quando evidenciado nos autos que esta foi  
estimada  em  valores  manifestamente  excessivos  ou  ínfi-
mos, sem que para isso se faça necessário o reexame de  
provas  ou  qualquer  avaliação  quanto  ao  mérito  da  lide"  
(AgRg no EDcl no Ag 1.409.571/RS, Rel. Min. Napoleão Nu-
nes Maia Filho, Corte Especial, DJe de 6/5/2013).” (AgRg no 
AREsp 483.104/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em15/05/2014, DJe 22/05/2014).

VISTOS.

Trata-se  de Apelações Cíveis  interpostas  pelo  Estado da Paraíba e  por 

Maxim´s Perfumaria Ltda., em face da sentença de fls. 71/74, que julgou improcedentes 

os Embargos à Execução que objetivavam a extinção do feito.

No apelo de fls. 78/84, a Fazenda Estadual pugna pela majoração da verba 
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honorífica arbitrada, tendo em vista considerar ínfima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) estipulada na sentença, asseverando que não fora levado em consideração o valor 

atual da execução e o trabalho despendido.

Em  sua  súplica  apelatória,  de  fls.  85/97,  o  embargante  sustenta  ser 

inexigível o título executivo, diante de sua nulidade pela ausência de fundamento legal do 

crédito tributário.

Ademais, informa que o processo administrativo gerador da CDA não traz 

informações  a  respeito  da  origem  da  inscrição  em  dívida  ativa,  bem  como  sobre  a 

natureza do saldo cobrado.

Outrossim, aduz que houve redução da penalidade aplicável  no caso em 

questão,  por  força  do  art.  106,  II,  “c”,  do  Código  Tributário  Nacional,  privilegiando  a 

sanção mais benéfica.

Contrarrazões ofertadas às fls. 102/105 e 121/125.

O Estado da Paraíba, às fls. 113/118, interpôs nova apelação.

Parecer  Ministerial  pela  rejeição  da  prefacial,  não  havendo  manifestação 

quanto ao mérito (fls. 55/58).

É o relatório.

DECIDO

Primeiramente,  verifico  que  o  Estado  da  Paraíba  violou  o  princípio  da 

unicidade ou unirrecorribilidade, eis que contra a mesma decisão foram interpostas duas 

peças recursais pelo mesmo litigante. 

De acordo com referido preceito processual, a parte não pode, em regra, 

interpor mais de um recurso contra determinado decisum, porquanto em hipóteses desse 
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jaez fica evidente a ocorrência de preclusão consumativa.

A propósito, a lição do festejado Luiz Guilherme Marinoni:  “Assim, contra 

determinado ato judicial  e para certa finalidade específica – não abrangida pela  

finalidade de outro meio recursal – deve ser cabível um único recurso” (in Curso de 

Processo  Civil  Vol.  II  -  Processo  de  Conhecimento,  7ª  edição,  Editora  Revista  dos  

Tribunais,pág. 511). 

No mesmo sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  PETIÇÃO  DOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  TRANSMITIDA  VIA  FAX.  PRINCÍPIO  DA 
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CÓPIA 
TRANSMITIDA SEM PERFEITA SIMILITUDE COM
A ORIGINAL.
1.  Em atenção  ao  princípio  da  unirrecorribilidade  recursal,  
observada a existência de prévia interposição da petição dos  
embargos  de  declaração  via  fax,  ainda  que  incompletos,  
constata-se a preclusão consumativa em relação às outras  
petições transmitidas por fax.
2. A cópia transmitida via fax deverá guardar perfeita similitude  
com a peça original posteriormente apresentada, sob pena de não  
conhecimento do recurso.1  (Grifei)

Desse modo, tendo em vista que anteriormente havia sido manejado súplica 

apelatória  contra  a  mesma  decisão  vergastada,  cumpre  reconhecer  que  houve 

desrespeito  ao  princípio  da  unicidade,  o  que  torna  esta  segunda  irresignação  (fls. 

113/118) inadmissível.

MÉRITO

Da Súplica da Parte Embargante.

A  sentença  guerreada  julgou  improcedente  os  embargos  à  execução 

opostos  por  Maxim´s  Perfumaria  Ltda.,  considerando  que  a  dívida  foi  regularmente 

1 STJ – 6ª Turma. AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 659271 / PR. Relator: Min. Og Fernandes. J. em  
27/10/2009.
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inscrita  observando  todos  os  requisitos  previstos  na  legislação  aplicável  ao  caso  em 

deslinde.

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a análise 

monocrática, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, na 

forma permissiva do art. 557, §1º-A, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. (…)
§ 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com  
súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  
Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento  
ao recurso.”

Sustenta a Maxim´s Perfumaria Ltda. a nulidade da CDA que respalda a 

dívida ora executada, porquanto a ausência de indicação do fundamento legal da dívida, 

nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 203 – A omissão de quaisquer dos requisitos previstos  
no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de  
nulidade  de  inscrição  e  do  processo  de  cobrança  dela  
decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até decisão  
de  primeira  instância,  mediante  substituição  da  certidão  
nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o  
prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte  
modificada.”

Contudo, infere-se que o título que instrui a cobrança em comento (CDA nº 

020002020094854, vide fls. 03/04 – apenso), além de informar o descumprimento das 

disposições legais do art. 106, do RICMS - Regulamento do ICMS do Estado da Paraíba, 

assevera que o respectivo crédito tem por sua origem a cobrança do imposto, multa e 

correção referente ao exercício do ano de 2008 (dois mil e oito).

Outrossim, o título executivo consta, inclusive, o valor da dívida principal, 

correspondente a R$ 53.747,03 (cinquenta e três mil setecentos e quarenta e sete reais e 

três centavos), mais a penalidade e reincidência, no importe de R$ 21.498,81 (vinte e um 
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mil quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), bem como o quantum de 

R$ 1.294,70 (mil  duzentos e noventa e quatro reais  e setenta centavos)  referentes à 

correção monetária.

Desse  modo,  resta  demonstrado  que  a  CDA  encontra-se  formalmente 

perfeita,  informando  sua  origem (ICMS,  multa  e  correção),  sendo  indicado  a  quantia 

devida, bem como ressaltando a aplicação de sanção pela ausência do recolhimento do 

tributo no prazo legal, sendo o débito apurado no processo administrativo nº 0226802009-

6, de 11 de março de 2009.

A  jurisprudência  desta  Corte  assim  decidiu  em  hipóteses  semelhantes, 

senão vejamos:

“PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  
EXECUÇÃO  FISCAL.  ALEGAÇÃO  DE  VIOLAÇÃO  AOS 
PRINCÍPIOS  DA  ESTRITA  LEGALIDADE.  NÃO  CONFIGURA-  
DO. DÉBITO ORIUNDO DE MULTA APLICADA PELO PROCON 
MUNICIPAL  DE  CABEDELO.  SENTENÇA  JULGADA 
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  CDA  EIVADA  DE  VÍCIO.  
INOCORRÊNCIA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  202  DO  CTN.  
PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. DECISUM MANTIDO.  
DESPROVIMENTO DO APELO. Presentes todos os requisitos 
essenciais  de  validade  do  título  executivo.  A  CDA possui  
presunção de liquidez e  certeza,  a  qual  somente  pode ser  
elidida por meio de prova robusta e não por meras alegações.  
“preenchidos os requisitos previstos em Lei, não há falar em  
nulidade  da  certidão  de  dívida  ativa.  ”  (tjpb.  Proc.  
20020030528380002.  Relator.  Des.  Márcio  murilo  da  cunha 
ramos.  Órgão  julgamento  terceira  Câmara  Cível.  Data  do  
julgamento: 26/06/2012).”2 (Grifei) 

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DA  CDA.  
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  ELEMENTOS  DA 
COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA INSERTOS NO TÍTULO. MEMORIAL 
DE CÁLCULOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ.  
SEGUIMENTO NEGADO. Inexiste vício na CDA na situação em 
que  esta  apresenta  os  elementos  delineados  na  ordem  
jurídica vigente, sobretudo os concernentes à constituição da  
prestação  executada,  especificamente:  valor  originário,  
atualização monetária, valor atualizado, multa de mora, juros  
de  mora,  bem  como  os  respectivos  termos  iniciais. É 
prescindível  a  juntada  de  cálculo  do  débito,  desde  que  seja  

2 TJPB; AC 073.2010.004.203-2/001; Rel. Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 09/08/2013; Pág. 22).
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possível  identificar  o  valor  originário  e  demais  acréscimos  por  
meio  de  elementos  constantes  na  CDA.  Encontrando-se  a  
pretensão  recursal  em  manifesto  confronto  com  jurisprudência  
dominante do Superior Tribunal de Justiça, resta caracterizada a  
hipótese que autoriza a prestação da tutela jurisdicional de forma 
monocrática pelo juízo ad quem.”3 (Grifo nosso)

Contudo, verifico que merece prosperar a alegação da embargante no que 

se  refere  a  retroatividade  da  lei  tributária  mais  benéfica,  quando  fora  editada  a  Lei 

Estadual nº 10.008/2013, promovendo alterações nos percentuais das multas fixadas para 

os contribuintes que deixarem de recolher o imposto no prazo legal, passando ao patamar 

de 20% (vinte por cento) com a nova redação imposta pela referida norma. Vejamos:

“Art.  1"  Os dispositivos da Lei n°  6.379,  de 2 de dezembro de 
1996, a seguir enunciados, passam a vigorar com as seguintes  
redações:

IX - o "caput" do inciso I do art. 82:
"I - de 20% (vinte por cento):";” (Lei Estadual nº 10.008/2013)

O Código Tributário Nacional em seu art. 106, inciso II, alínea “c”, permite a 

aplicação de penalidade menos severa que a prevista na lei vigente na época em que a 

infração fora praticada, desde que a execução fiscal não esteja definitivamente julgada na 

esfera judicial independentemente da natureza da multa, sem descaracterizar a liquidez e 

certeza da CDA.

Nesse mesmo sentido, colaciono decisões do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PREMISSA EQUIVOCADA.  
SÚMULA  284/STF.  INAPLICABILIDADE.  TRIBUTÁRIO.  
EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  
MULTA. REDUÇÃO PARA 20%. ART. 35 DA LEI N. 8.212/91 E  
ART. 106, II, "C", DO CTN. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS 
BENÉFICA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a  
lei  mais  benéfica  ao  contribuinte,  para  redução  de  multa,  
conforme dispõe o art. 106, inciso II, alínea "c", do CTN.
2. O art. 35 da Lei n. 8.212/91 foi alterado pela Lei n. 11.941/09,  
devendo o novo percentual aplicável à multa seguir o patamar de  
20% que,  sendo  mais  propícia  ao  contribuinte,  deve  ser  a  ele  
aplicado,  por  se  tratar  de  lei  mais  benéfica,  cuja  retroação  é  

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20123726520148150000, - Não possui -, Relator DESA.  
MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. Em 15-10-2014.
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autorizada com base no art. 106, II, do CTN.
3. Precedentes:  AgRg no AREsp  185.324/SP, Rel. Min. Herman 
Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  27.8.2012;  AgRg  no  REsp 
1216186/RS, Rel.  Min. Humberto Martins,  Segunda Turma, DJe 
16/5/2011;  REsp  1117701/SP,  Rel.  Ministra  Eliana  Calmon,  
Segunda Turma, DJe 19/10/2009.
4. O art. 35 da Lei n. 8.212/91, com a redação anterior à Lei n.
11.940/09, não distingue a aplicação da multa em decorrência da 
sua  forma  de  constituição  (de  ofício  ou  por  homologação),  
hipótese prevista tão somente com o advento da Lei n. 11.940/09,  
que introduziu o art. 35-A à Lei de Custeio da Seguridade Social,  
restringindo sua incidência aos casos ocorridos após sua vigência,  
sob pena de retroação.
5. É firme o entendimento no sentido de que a procedência do  
incidente  de  exceção  de  pré-executividade,  ainda  que  resulte  
apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu  
valor,  acarreta  a  condenação na verba honorária.  Precedentes.  
Embargos  de  declaração  acolhidos,  com  efeitos  modificativos.4 

(Grifei)

PROCESSUAL CIVIL.  TRIBUTÁRIO.  INOVAÇÃO  EM AGRAVO  
DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 106  
DO CTN. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENIGNA. ATO NÃO  
DEFINITIVAMENTE  JULGADO.  INCIDÊNCIA.  ALEGAÇÃO  EM 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A análise do agravo de instrumento limita-se à questão firmada  
na decisão agravada, sendo vedada a inovação recursal.
2.  É  facultado  ao  contribuinte  requerer  a  incidência  de  lei  
posterior mais benéfica a fatos pretéritos, nos termos do art.  
106  do  Código  Tributário  Nacional,  enquanto  não  
definitivamente  julgada  a  demanda.  Precedentes.  Agravo 
regimental improvido.”5 (Grifo nosso)

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  
MULTA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 106, II,  "C",  
DO CTN.
1. A posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de  
tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir.  Aplicação 
do art. 106, II, "c", do CTN. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial provido.”6

Outrossim, cumpre salientar que, porquanto a edição da norma reduzindo o 

percentual  da  multa  fixada  ao  caso  em  questão  ter  ocorrido  após  a  oposição  dos 

4 EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado  
em 03/12/2013, DJe 10/12/2013.
5 AgRg no AREsp 188.843/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 
16/10/2012, DJe 24/10/2012.
6 REsp 1341621/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe  
10/10/2012.

8



Apelação Cível nº 0014306-40.2013.815.2001

presentes embargos à execução, resta permitido ao embargante em sede de apelação 

suscitar a aplicação da lei mais benéfica por ter sido questão superveniente, não podendo 

ser prejudicado se fato novo reduziu a sanção aplicada.

Do recurso da Fazenda Estadual.

Nas razões do apelo, o Estado da Paraíba pugna pela majoração da verba 

honorífica,  ao  argumento  de  ter  sido  fixada  de  forma  irrisória,  incompatível  com  a 

dignidade do advogado e com a importância do trabalho desenvolvido por ele. 

Todavia,  vê-se  que  os  honorários  sucumbenciais  foram  arbitrados 

razoavelmente, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. 

Ora,  o  importe  de  R$  500,00  (quinhentos  reais)  não  se  mostra 

desproporcional ao trabalho desenvolvido na celeuma, considerando, inclusive, que se 

tratou de uma causa de baixa complexidade. 

Assim, verifico que o ente estatal não teve maiores trabalhos com tal lide, 

considerando que apenas apresentou a sua impugnação aos embargos à execução. 

Sendo assim,  com base no que determina o  art.  20,  §4º,  do  Código de 

Processo Civil, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas que for  

vencida  a  Fazenda  Pública,  quando  não  houver  condenação  e  nas  execuções,  os 

honorários serão fixados mediante a avaliação equitativa do Juiz, observando o grau de 

zelo do advogado, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa,  

o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Portanto,  concebo que o valor  fixado na sentença a título  de  honorários 

atende os requisitos dos §3º e §4º do mencionado art. 20, já que estabelecido em patamar 

proporcional ao trabalho realizado pelo advogado do ente promovido (Procurador). 

Sobre  o  tema,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  entendimento  no 

sentido de que apenas é possível a majoração da remuneração do causídico quando a 
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mesma tenha sido instituída irrazoavelmente, o que não aconteceu na hipótese em tela,  

in verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO.  REVISÃO.  
POSSIBILIDADE.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  admite,  em  caráter  
excepcional,  a  alteração  do  quantum  arbitrado  a  título  de  
honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou  
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade  
e da proporcionalidade.
2.  No  caso,  a  majoração  da  verba  honorária  mostrou-se 
imperiosa,  porquanto fixada em patamar ínfimo pelo  Tribunal  a  
quo.
3. Agravo regimental não provido.”7

“PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  JUÍZO  DE 
EQUIDADE.  REVISÃO.  POSSIBILIDADE.  
EXCEPCIONALIDADE  CONFIGURADA.  MAJORAÇÃO  DA 
VERBA. RESTABELECIDO O VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Recurso especial contra acórdão que deu parcial provimento à 
remessa necessária e à apelação do ente público apenas para  
reduzir a verba honorária fixada na sentença, de R$ 5 mil para R$ 
3 mil.
2. "É possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas  
instâncias ordinárias, ainda que com fundamento no art. 20, §  
4o.  do  CPC,  quando  evidenciado  nos  autos  que  esta  foi  
estimada em valores manifestamente excessivos ou ínfimos,  
sem que para isso se faça necessário o reexame de provas  
ou qualquer avaliação quanto ao mérito da lide" (AgRg no 
EDcl  no  Ag  1.409.571/RS,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia  
Filho, Corte Especial, DJe de 6/5/2013).
3. Na espécie, a verba honorária foi fixada pela instância a quo  
em quantia ínfima e desproporcional com o proveito econômico  
obtido  na  demanda,  comportando  revisão.  Entretanto,  a  
majoração  deve  ficar  limitada  ao  quantum  arbitrado  pela  
sentença,  na  medida  em  que  contra  o  montante  por  ela  
estabelecido, de R$ 5 mil, não houve oportuna impugnação pela  
ora recorrente, tendo se operado, em face do princípio dispositivo,  
a preclusão consumativa para a pretensão de obter  honorários  
superiores àquele patamar fixado pelo juízo de primeiro grau.
4. Agravo regimental não provido.”8

Em  relação  aos  ônus  sucumbenciais,  devido  ao  resultado  da  celeuma 

7 AgRg no REsp 1448508/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014,  
DJe 10/06/2014.
8 AgRg no AREsp 483.104/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em  
15/05/2014, DJe 22/05/2014.
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jurídica  - em que o embargante sucumbiu em maior parte de seus pedidos -, deve ser 

mantida a decisão de 1º grau.

Diante do exposto, utilizo-me do §1º-A do art. 557 da Lei Adjetiva Civil para, 

com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, PROVER PARCIALMENTE 
o  Recurso  da  Embargante, apenas  para  reduzir  o  valor  da  multa,  aplicando-se  o 

percentual estipulada na Lei Estadual nº 10.008/2013, bem como NEGO SEGUIMENTO 
ao recurso da Fazenda Estadual, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo 

Civil,  mantendo-se inalterada a verba honorífica arbitrada pelo Magistrado de primeiro 

grau.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Juíza Vanda Elizabeth Marinho
               RELATORA  

J12/R08
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