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Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Clemilda Leite Ferreira
Advogado : Cleidisio Henrique da Cruz
Apelado : Município de Solânea
Advogados : Tiago José Souza da Silva e outros

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO.  FALTA  DE  DOCUMENTO
IMPRESCINDÍVEL.  IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  AUSÊNCIA  DE
CONDENAÇÃO.   INCONFORMISMO  DA
EMBARGADA.  VERBA DEVIDA.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO. VALOR FIXADO DE
ACORDO COM A APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO
JUIZ. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 20,
§ 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA
DO  DECISUM.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO. 

-  O  nosso  ordenamento  jurídico  é  pautado  pelo
princípio da causalidade, isto é, somente aquele que
deu causa à demanda ou ao incidente processual é
que  deve  arcar  com  as  despesas  dela  decorrentes,
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entre as quais constam os honorários advocatícios.

-  De  acordo  com o  §  4º  do  art.  20  do  Código  de
Processo  Civil,  nas  ações  de  execução,  sejam
fundadas  em título  judicial  ou  extrajudicial,  ainda
que não impugnadas ou embargadas, os honorários
advocatícios devem ser fixados consoante apreciação
equitativa  do  Juiz,  levando-se  em  consideração  o
grau de  zelo  profissional,  o  lugar da  prestação do
serviço,  a  natureza  da  causa,  o  trabalho  realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

O Município de Solânea ingressou com Embargos à
Execução,  em  face  de  Clemilda  Leite  Ferreira, alegando inexistir  documento
imprescindível  à  inauguração  de  fase  de  cumprimento  do  título  executivo
extrajudicial  exarado nos autos tombados sob o nº 046.2010.001073-8/001,  a saber,
demonstrativo de cálculo.

Intimada a apresentar a impugnação correspondente,
fl. 16, a embargada quedou-se inerte, conforme a certidão de fl. 17.

O Juiz de Direito julgou improcedente a demanda,
dando prosseguimento a execução, fls. 19/20, abstendo-se de condenar o Município,
em custas e honorários advocatícios. 
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Inconformada, a embargada manejou a APELAÇÃO,
fls. 23/27, sustentando que a ausência de fixação da verba honorária afronta o art. 20,
§4º, do Código de Processo Civil e a Súmula nº 450, do Supremo Tribunal Federal.
Postula, nesse caminhar, o arbitramento dos honorários advocatícios no importe de
um salário mínimo ou de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões ofertadas pelo promovente, fls. 30/32,
entendendo  indevidos  os  honorários  advocatícios,  seja  por  ser  a  recorrente
beneficiária  da  justiça  gratuita,  ou por  faltar  nos  autos  contrato  de  prestação  de
serviço advocatício ou prova de despesa com mencionado título. 

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 43/45, eximiu-se de opinar no mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  destaco  que  o  patrono  da  parte
embargada  faz  jus  ao  recebimento  dos  honorários  advocatícios,  apesar  de  a
recorrente,  uma vez intimada para impugnar os embargos à execução, fl.  16,  não
apresentou resposta, conforme a certidão de fl. 17.

A propósito, 

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO.  Sentença  que  julgou  procedentes  os
embargos,  mas  não  condenou  os  vencidos  ao
pagamento  de  custas  e  honorários  advocatícios.
Ausência  de  impugnação  que  não  exime  os
embargados  dos  ônus  da  sucumbência  à  luz  do
princípio da causalidade (art.  26 do CPC). Recurso

Apelação Cível nº 0200555-9720128150461                                                                                                                                                                                        3

file:///mgstrnet/lpext.dll%3Ff=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%253A%255CViews44%255CMagister%255CMgstrnet%255CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%2520art.%252026&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0%23JD_CPCart26


provido.  (TJSP;  APL 1028141-62.2014.8.26.0053;  Ac.
8200446;  São  Paulo;  Décima  Câmara  de  Direito
Público;  Rel.  Des.  Paulo  Galizia;  Julg.  09/02/2015;
DJESP 11/03/2015).

Desse  modo,  haja  vista  a  improcedência  dos
embargos à execução e aos ditames do princípio da causalidade, entendo ser devida
a verba honorária, com base na apreciação equitativa.

Nesse  compasso,  segundo  o  princípio  da
causalidade, as despesas advindas do processo constituem-se no ônus para aquele
que deu causa à demanda. A propósito, vale citar a doutrina de Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria  Andrade Nery: (...)  Pelo  princípio  da  causalidade,  aquele  que deu
causa  à  propositura  da  demanda  ou  à  instauração  de  incidente  processual  deve
responder  pelas  despesas  daí  decorrentes,  isto  porque,  às  vezes,  o  princípio  da
sucumbência  se  mostra  insatisfatório  para  a  solução  de  algumas  questões  sobre
responsabilidade pelas despesas do processo. (Código de processo civil comentado.
10. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222).

Todavia, a quantia não será de um salário mínimo
como requer a  insurgente,  tampouco em 20% (vinte  por  cento)  sobre  o valor  da
causa.

Prossigo. 

Em  regra,  a  verba  honorária  deve  ser  fixada  de
acordo com os percentuais preconizados no art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil,
o qual estabelece:

Art. 20, § 3º, do CPC -  Os honorários serão fixados
entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
atendidos:
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a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar da prestação do serviço;
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.

No  entanto,  à  luz  do  art.  20,  §  4º,  do  Código  de
Processo  Civil,  nas  execuções,  sejam fundadas  em título  judicial  ou extrajudicial,
ainda que não impugnadas ou embargadas, os honorários advocatícios devem ser
fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, a qual levará em consideração o grau
de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, bem como
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, podendo
relegar, deste modo, o critério de percentual sobre o valor da causa.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior
Tribunal de Justiça, ementado da seguinte forma:

PROCESSO  CIVIL  -  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS -  FIXAÇÃO -  ART.  20,  §  4º,  DO
CPC  -  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  JUDICIAL NÃO
EMBARGADA - CABIMENTO.
PRECEDENTES DO STJ.
1.  Permanece  intangível  o  entendimento  no
sentido de que cabe a condenação em honorários
advocatícios  na  execução  fundada  em  título
judicial  ou  extrajudicial,  embargada  ou  não,  nos
termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil,
mesmo com o advento da Lei nº 11.232, de 22 de
dezembro de 2005.
2. Recurso especial não provido. (REsp 803.579/SC,
Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA
TURMA, julgado  em 18/06/2009,  DJe  29/06/2009)  -
destaquei.
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Apercebendo-se de tal exegese, o Superior Tribunal
de  Justiça  tem firme o  posicionamento  de  que  o  §  4º,  do  art.  20,  do  Código  de
Processo  Civil,  desvincula  a  fixação  da  verba  honorária  dos  parâmetros
determinados  pelo  §  3º,  para  permitir  que o  juiz  encontre  o  quantum através  da
equidade. Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  PREVIDENCIÁRIA.
INATIVOS  PREQUESTIONAMENTO  AUSENTE.
SÚMULA Nº 282/STF. ACÓRDÃO DECIDIDO SOB
FUNDAMENTO  CONSTITUCIONAL.
FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA MANTER O
ACÓRDÃO  RECORRIDO  NÃO  IMPUGNADOS.
SÚMULA  Nº  283/STF.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  REEXAME  DO  JUÍZO  DE
EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível o
Recurso Especial quanto a questão não decidida pelo
Tribunal de origem, por falta de prequestionamento.
2.  É  inadmissível  o  Recurso  Especial  se  o  acórdão
recorrido  decide  a  controvérsia  sob  fundamento
essencialmente  constitucional.  3.  Ausente  a
impugnação  aos  fundamentos  suficientes  para
manter o acórdão recorrido, o Recurso Especial não
merece  ser  conhecido,  por  lhe  faltar  interesse
recursal. 4.  Na fixação dos honorários advocatícios
com amparo no  art. 20, § 4º, do CPC, o magistrado
pode eleger como base de cálculo tanto o valor da
causa,  como  o  valor  da  condenação  ou,  ainda,
arbitrar valor fixo, levando em consideração o caso
concreto à luz do art. 20, § 3º, alíneas "a", "b" e "c" do
mesmo  diploma  legal (ERESP  637.905/RS,  Corte
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Especial).  5.  A  modificação  dos  honorários
advocatícios fixados com base no juízo de equidade
demanda  o  reexame  das  circunstâncias  fáticas  da
causa, vedado em sede de Recurso Especial, a teor da
Súmula 07/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido”.
(STJ;  REsp  1.079.607;  Proc.  2008/0171167-5;  SP;
Segunda  Turma;  Relª  Minª  Eliana  Calmon  Alves;
Julg. 18/08/2009; DJE 03/09/2009) - grifei.

Então,  em  atendimento  a  tais  considerações,  os
honorários advocatícios serão fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO, para para fixar a verba honorária no patamar de R$ 500,00 (quinhentos
reais). 

É como VOTO. 

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 28 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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