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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0107640-65.2012.815.2001
ORIGEM: 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Francisco de Andrade Carneiro Neto
ADVOGADO: Francisco de Andrade Carneiro Neto
APELADO: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Paulo Barbosa de Almeida Filho

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FEITO EXTINTO
POR  LITISPENDÊNCIA.  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. PROVIMENTO.

- Pelo princípio da causalidade, mesmo havendo a extinção do
processo  pela  litispendência,  é  imperiosa  a  condenação  do
autor/embargante ao pagamento do ônus sucumbencial,  pois
foi ele quem deu causa à existência da ação, instando a outra
parte a arcar com despesas e demais consectários.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento  à
apelação.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  FRANCISCO  DE
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ANDRADE CARNEIRO NETO atacando a  sentença de f. 92/92v, que, nos
autos  da  ação  de  embargos  à  execução  movida  pelo  ESTADO  DA
PARAÍBA, extinguiu a demanda pelo reconhecimento da litispendência.

O presente  recurso (f. 94/97) assevera que a sentença deixou
de  condenar  o  Estado  da  Paraíba  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios, já que foi ele quem deu causa à existência da presente lide,
aplicando-se o que dispõe o art. 20, § 4º, do CPC/1973 e o art. 22 e ss.,
da Lei Federal n. 8.906/94.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça,  no parecer de f.  110, não opinou
sobre o mérito, por entender ausente interesse público.

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                    Relator
 

In casu, vê-se, de forma cristalina,  que quem deu causa ao
ajuizamento  de  novos  embargos  à  execução  foi  a  parte  aqui  apelada
(Estado  da  Paraíba),  aplicando-se,  por  consequência,  o  princípio  da
causalidade,  haja  vista  a  necessidade  de  que  a  parte  apelante  tenha
gastos  com  despesas  de  advogado  e  outros  consectários  legais,  sem
deslembrar que o próprio causídico, patrocinador da causa em defesa do
embargado/apelante labutou na lide, prevalecendo, assim, o que dispõe o
artigo 20, § 4º, do CPC/1973,in verbis:

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.

[...]

§ 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

O artigo 22 da Lei n. 8.906/94 dispõe o seguinte:
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Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB  o  direito  aos  honorários  convencionados,  aos  fixados  por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Ora, resta claro que o direito do recebimento de honorários de
sucumbência  é  imperioso,  já  que não foi  a  parte  beneficiada  que deu
causa à ação.

Em caso idêntico, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
decidiu o seguinte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO  ESPECIFICADO.
DIREITO  TRIBUTÁRIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
RECONHECIMENTO  DE  LITISPENDÊNCIA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FORTE ART. 267,
V,  DO  CPC.  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCA.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE.  ÔNUS  DO  EMBARGANTE.  POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
FIXADO.  I.  Havendo  extinção  dos  embargos  à  execução,
diante da existência de litispendência, cabível a condenação
do  embargante  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios,
por  aplicação  do  princípio  da  causalidade.  Precedentes  do
STJ  e  desta  Corte.  II.  Os  honorários  advocatícios  foram  bem
fixados de acordo com o art. 20, §4º, dentro dos parâmetros do §3º
do mesmo dispositivo legal.  Apelo desprovido. (Apelação Cível n.
70064784572,  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Marco  Aurélio  Heinz,  Julgado  em
17/06/2015. Data da Publicação: 22/06/2015). 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.  LITISPENDÊNCIA/COISA  JULGADA.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART.  267, V,  DO CPC.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EMBARGANTE.
POSSIBILIDADE.  Havendo extinção dos embargos à execução,
diante da existência de litispendência/coisa julgada, cabível
a condenação do embargante ao pagamento de honorários
advocatícios,  por  aplicação  do  princípio  da  causalidade.
Precedentes  do  TJRGS.  Apelação  a  que  se  nega  seguimento.
(Apelação  Cível  n.  70041802497,  Vigésima  Segunda  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow
Duro, Julgado em 01/04/2011).

Diante do exposto, sem mais delongas,  dou provimento ao
apelo,  condenando  o  Estado  da  Paraíba  a  pagar,  a  título  de  verba
sucumbencial à parte embargada/apelante, o equivalente a R$ 1.244,00
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(mil  duzentos e quarenta e quatro reais), que equivale a 20% sobre o
valor da causa, nos termos do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                 Relator

 


