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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0060468-59.2014.815.2001.
ORIGEM: 1ª Vara de Sucessões da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Tiburcio Andrea Magliano.
ADVOGADO: Nório Carvalho Guerra Filho (OAB/PB 14888).
APELADA: Edjane Sousa de Oliveira.
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EMENTA:  INVENTÁRIO.  PARTILHA  FORMALIZADA  EM
PROCEDIMENTO  ANTERIOR.  COISA  JULGADA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO PROCESSUAL E DO EFETIVO
PREJUÍZO  À  PARTE  CONTRÁRIA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  ADVOGADO  CONSTITUÍDO  POR
TERCEIRO  INTERESSADO  ADMITIDO  PELO  JUÍZO.  LITIGIOSIDADE
CONFIGURADA. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 

1.  A litigância  de  má-fé  exige  a  comprovação  do  dolo  processual,  em  que  se
extrapola  o direito  à  prestação jurisdicional,  e  o  efetivo prejuízo  suportado pela
parte contrária.

2.  “Nos procedimentos de jurisdição voluntária, em regra, não cabem honorários
advocatícios;  todavia,  litigioso  o  procedimento,  cabível  a  condenação  da  parte
vencida em honorários advocatícios na esteira da jurisprudência do STJ.” (TJMG -
AC  10016060627201001  MG  -  Relator(a):  Versiani  Penna  -  Julgamento:
20/06/2013 - Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL – Publicação:
28/06/2013)

3.  “Nas  hipóteses  de  extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,  a
responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base
no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do
processo deve suportar as despesas dele decorrentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp
290.000/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
11/10/2016, DJe 04/11/2016)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0060468-59.2014.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelante  Tiburcio
Andrea Magliano e como Apelada Edjane Sousa de Oliveira.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento parcial. 

VOTO.



Tiburcio Andrea Magliano interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo  Juízo  da  1ª  Vara  das  Sucessões  da  Comarca  desta  Capital,  f.  138v,  que
extinguiu  sem resolução  do  mérito  o  Inventário  dos  bens  de  Domingos  Petrille
Magliano  Neto promovido  por  Edjane  Sousa  de  Oliveira,  reconhecendo  a
ocorrência da coisa julgada, por ter sido proposto procedimento idêntico, tombado
sob o nº  1007, no ano de 1967,  cujo formal  de partilha já havia sido expedido,
deixando de condenar a Promovente em litigância de má-fé e de fixar honorários
advocatícios em favor do patrono do Recorrente.

Em suas razões, f.  153/159, alegou que a litigância de má-fé da Apelada
restou configurada, porquanto o seu causídico já tinha conhecimento do primeiro
Inventário, além de tentar, em diversos procedimentos, ser imitida ilegalmente na
posse dos bens já partilhados.

Asseverou ainda que é cabível a condenação da Recorrida em honorários
advocatícios, ante o surgimento da litigiosidade.

Requereu,  ao  final,  o  provimento  do  Apelo  para  que  a  Apelada  seja
condenada a  pagar  a  multa  por  litigância de má-fé  e  a  verba honorária  que seu
patrono faz jus.

Intimada,  a  Apelada  não  apresentou  Contrarrazões,  conforme  Certidão
de f. 175v.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, do CPC/2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A  Recorrida  promoveu  o  presente  Inventário  dos  bens  deixados  por
Domingos Petrille Magliano Neto, falecido em 1966, alegando que o seu esposo,
Josias Magliano de Oliveira, também falecido, era filho e herdeiro do de cujus.

Durante  o  trâmite  processual,  Tiburcio  Andrea  Magliano,  irmão  do
Inventariado, requereu sua habilitação no feito na qualidade de terceiro interessado,
f. 109/113, argumentando que não há demonstração de que o esposo da Apelada era
filho do de cujus, tanto que em um primeiro Inventário, já encerrado, sequer constou
o seu nome como herdeiro no formal de partilha, f. 117/127, requerendo a extinção
do  procedimento,  em  razão  da  coisa  julgada,  e  a  condenação  da  Recorrida  ao
pagamento de multa pela litigância de má-fé.

A Apelada, intimada para se manifestar sobre o deferimento da habilitação,
deixou  escoar  o  prazo  recursal,  f.  130/131v,  ensejando  a  prolação  da  Sentença
extintiva sem a condenação em honorários e por litigância de má-fé.

O Superior  Tribunal  de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
configuração da litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual, em que
se extrapola o direito à prestação jurisdicional, e o efetivo prejuízo suportado pela



parte contrária1.

No caso dos autos, embora existam elementos probatórios de que a Apelada
tinha conhecimento do primeiro Inventário, não restou evidenciado o dolo, mas a
utilização do meio processual inadequado visando habilitar suposto sucessor após a
formalização da partilha, inexistindo, ademais, prova do efetivo prejuízo sofrido pelo
Recorrente ou pelos herdeiros do Inventariado, porquanto não houve quaisquer atos
constritivos sobre os imóveis partilhados, não sendo cabível, portanto, a condenação
por litigância de má-fé.

Quanto  ao  pedido  de  condenação  ao  pagamento  da  verba  honorária  ao
causídico do Apelante,  a sua admissão pelo Juízo como terceiro interessado, não
impugnada no momento oportuno, causou a litigiosidade do procedimento, de modo
que resulta cabível o arbitramento dos honorários advocatícios2 a serem suportados
pela Apelada,  já que foi  ela  quem deu causa a irregular  proposição3,  devendo o

1 EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  INDENIZAÇÃO  DA  PARTE  CONTRÁRIA.
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 1. É imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela
parte contrária para que o litigante de má-fé seja condenado a pagar-lhe a indenização do artigo 18,
caput  e  §  2º,  do CPC. 2.  Embargos de  declaração acolhidos com efeitos  modificativos.  Recurso
especial  a  que  se  dá  parcial  provimento.  (EDcl  no  AgRg no  AREsp  532.563/SP,  Rel.  Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 23/02/2015)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA
DE  MÁ-FÉ.  ARTS.  17,  IV,  E  18  DO  CPC.  APLICAÇÃO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
PRESUNÇÃO  DE  MÁ-FÉ.  IMPOSSIBILIDADE.  EXCLUSÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO. 1. A utilização dos recursos previstos em lei não se caracteriza como litigância de má-fé,
hipótese em que deverá ser demonstrado o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do
processo  e  o  prejuízo  que  a  parte  contrária  houver  suportado  em  decorrência  do  ato  doloso.
Precedentes do STJ. 2. O fato de a verba honorária de sucumbência arbitrada de forma percentual, ao
ser convertida para a moeda corrente, exprimir um valor eventualmente baixo, não retira o interesse e
a legitimidade da parte para recorrer, caso entenda que sua fixação não obedeceu aos parâmetros
legais. 3. Recurso especial conhecido e provido para afastar a multa aplicada pelo Tribunal de origem
por litigância de má-fé. (REsp 1204918/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 01/10/2010)

2 EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL -  TESTAMENTO -  VINTENA -  AUSÊNCIA DE MEDIDA
EFETIVA  EM  PROL DO  CUMPRIMENTO  -  PAGAMENTO  INDEVIDO  -  HONORÁRIOS  -
LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO - CABIMENTO - ART. 20, § 4º, CPC. - Considerando
que a testamenteira não adotou qualquer medida efetiva para cumprimento do ato de disposição de
última vontade,  incabível  a  vintena. -  Nos procedimentos de jurisdição voluntária,  em regra,  não
cabem honorários  advocatícios;  todavia,  litigioso o procedimento,  cabível  a  condenação  da  parte
vencida em honorários advocatícios na esteira da jurisprudência do STJ. - A teor do disposto no art.
20,  §  4º  do  CPC,  nas  causas  em que  não  houver  condenação,  os  honorários  advocatícios  serão
arbitrados  segundo  a  apreciação  equitativa  do  juiz.  (TJMG  -  AC  10016060627201001  MG  -
Relator(a):  Versiani  Penna  -  Julgamento:  20/06/2013  -  Órgão  Julgador:  Câmaras  Cíveis  /  5ª
CÂMARA CÍVEL – Publicação: 28/06/2013)

3 AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  PARA
RETENÇÃO
DE BENFEITORIAS. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. SUCUMBÊNCIA E  PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ  E  EMBARGOS  PROTELATÓRIOS.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  Nas  hipóteses  de
extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e
custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à
instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. […]. (AgInt nos EDcl no AREsp
290.000/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  11/10/2016,  DJe
04/11/2016)



montante ser fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do que dispõe o art. 85,
§8º, do CPC de 20154, diante da baixa complexidade exigida para a sua resolução.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para
condenar  a  Recorrida  a  pagar  os  honorários  advocatícios  ao  patrono
contratado pelo Apelante, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do
art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de 2016,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 Art. 85.  A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…].
§ 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.


