
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001242-84.2011.815.0011.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.
APELADA: Elisangela Rodrigues de Melo. 
ADVOGADO: Iedo da Silva Moreira Júnior.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO  COM  RELAÇÃO  A  UMA  DAS  PARTES  PROMOVIDAS.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.  AUSÊNCIA  DE  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  AO  PATRONO  DA  PARTE  ILEGÍTIMA.
OBRIGATORIEDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
ÔNUS DO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

1. “São devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução
de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu
causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade.” (AgRg no REsp.
1.388.399/MA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 28.5.2014).

2. Nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50, cujo correspondente legislativo no CPC
de 2015 é o §3º do art. 98, os honorários advocatícios somente poderão ser exigidos à
parte beneficiária da gratuidade da justiça se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito
em julgado da Decisão que as fixou, for demonstrada a suficiência de recursos.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0001242-84.2011.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  o  Banco
Bradesco Financiamentos S/A. e como Apelada Elisangela Rodrigues de Melo.

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.

O  Banco  Bradesco  Financiamentos  S/A interpôs  Apelação contra  a
Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f.
182/188,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  c/c
Obrigação de Fazer ajuizada em seu desfavor e da Diniz, Braga e Santos Ltda. por
Elisangela Rodrigues de Melo, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da
instituição financeira Promovida, ora Recorrente, e, com relação à outra Ré, julgou
parcialmente procedentes os pedidos,  condenando-a ao pagamento de indenização



por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil  reais), determinando o rateio
proporcional  das custas  processuais  e honorários  advocatícios entre  as partes  que
permaneceram no processo.

Em suas razões, f. 190/196, alegou que não foi arbitrada a verba honorária ao
seu  advogado,  requerendo  o  provimento  do  Apelo,  para  que  a  Apelada  seja
condenada ao seu pagamento.

Intimada, a Recorrida apresentou Contrarrazões, f. 205/211, asseverando que
não deu causa à extinção do feito, motivo pelo qual não deve arcar com os honorários
do advogado do Apelante, acrescentando que, em caso de provimento do Recurso,
deve  ser  suspensa  a  exigibilidade  da  verba,  pois  é  detentora  do  benefício  da
gratuidade da Justiça.

 
A Procuradoria de Justiça, f. 216/220, opinou pelo provimento do Apelo, por

entender que a Apelada deu causa ao ajuizamento da Ação contra parte ilegítima.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Conforme relatado, o Juízo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam  arguida pelo Apelante, ao fundamento de que ele não tinha se obrigado a
providenciar  a  emissão  do documento  do  veículo  arrendado  à  Apelada,  devendo
apenas a Loja de Veículos promovida responder por eventual atraso.

Na parte dispositiva do Decisum, no entanto, o Juízo limitou-se a distribuir a
sucumbência recíproca entre as partes que permaneceram no processo, deixando de
arbitrar honorários advocatícios em favor dos causídicos do Recorrente.

A jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento  no
sentido de que é obrigatória a fixação da verba honorária quando houver a extinção
do processo sem resolução do mérito, devendo nesses casos ser aplicado o princípio
da  causalidade,  segundo  o  qual  impõe-se  àquele  que  deu  causa  à  proposição  a
condenação em custas e honorários1.

1 TRIBUTÁRIO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  FATO
SUPERVENIENTE.  PERDA  DO  OBJETO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL  A
QUE  SE  NEGA  PROVIMENTO.  1.  São  devidos  os  honorários  advocatícios  quando  extinto  o
processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que
deu causa à instauração do processo, ante o princípio da causalidade (AgRg no REsp. 1.388.399/MA,
Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  DJe  28.5.2014).  2.  Agravo  Regimental  da  FAZENDA
NACIONAL a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1441488/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO, EXCLUSIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA
C  DO  PERMISSIVO  CONSTITUCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DO  DISPOSITIVO
LEGAL  SOBRE  O  QUAL  SUPOSTAMENTE  RECAIRIA  A  DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  DEFICIÊNCIA  FORMAL,  QUE  IMPEDE  O  CONHECIMENTO  DO
RECURSO  EXTREMO.  SÚMULA  284  DO  STF.  FORNECIMENTO  DE  MEDICAMENTO.
MORTE  DO  AUTOR,  NO  CURSO  DO  PROCESSO.  PERDA  DE  OBJETO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA  DO  STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  I.  O  conhecimento  do  Recurso
Especial, pela alínea c do permissivo constitucional, exige a indicação de qual dispositivo legal teria



Na hipótese vertente, a Apelada deu causa ao ajuizamento da Ação contra a
parte  ilegítima,  devendo  ela  arcar  com  a  verba  honorária  ao  causídico  desta,
aplicando-se em seu favor, todavia, a condição suspensiva prevista no art. 12, da Lei
1.060/502, cujo correspondente legislativo no CPC de 2015 é o §3º do Art. 983.

Posto  isso,  voto  pelo  provimento  parcial  do  Apelo  para  condenar  a
Apelada a pagar ao causídico da Recorrente os honorários advocatícios que faz
jus, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art.
20,  §4º,  do  CPC  de  1973,  vigente  à  época  da  prolação  da  Sentença  e  da
interposição  do  Recurso,  aplicando-se  em  favor  da  Recorrida  a  condição
suspensiva de exigibilidade da verba pelo período de cinco anos. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

sido objeto de interpretação divergente, entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal como ocorreu, no caso. Nesse sentido:
STJ, AgRg no AREsp 737.899/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe  de  14/09/2015;  STJ,  AgRg  no  AREsp  515.212/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 143.587/AL, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2014. II. Ademais, ainda que
afastado o óbice da Súmula 284/STF, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da
causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da
demanda. No caso, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a
parte autora a falecer, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos
ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento
do  feito.  Nesse  sentido:  STJ,  AgRg  no  AREsp  188.363/RS,  Rel.  Ministro  OLINDO  MENEZES
(Desembargador  Convocado  do  TRF/1ª  Região),  PRIMEIRA TURMA,  DJe  de  24/06/2015;  STJ,
AgRg no REsp 1.452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
09/10/2014;  STJ,  AgRg  no  REsp  1.414.076/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  PRIMEIRA
TURMA, DJe de 03/12/2013. III. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 754.037/MG, Rel.
Ministra  ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/10/2015,  DJe
10/11/2015)

2 Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde
que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da
sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita

3 Art. 98. […]. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição  suspensiva  de  exigibilidade  e  somente  poderão  ser  executadas  se,  nos  5  (cinco)  anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.


