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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Execução Fiscal – Ação Cautelar Incidente
–  Pretensão  de  desbloqueio  de  verba
penhorada –  Procedência  –  Honorários
advocatícios  sucumbenciais  contra  o
Estado da Paraíba – Valor fixo estabelecido
entre os limites percentuais do art. 20, § 3º,
do  CPC –  Possibilidade  –  Minoração
indevida – Desprovimento.

- Deve ser mantido o valor dos honorários
advocatícios  fixado  em  importe razoável,
que  não  onera  excessivamente  o  ente
público. 

-  Sendo a Fazenda Pública parte vencida
em  demanda  cautelar  para  liberação  de
valor bloqueado de executado em demanda
fiscal,  a  condenação  em  honorários
advocatícios, apreciada com equidade pelo
juiz,  com  base  no  art.  20,  §  4º,  do
CPC/1973,  ainda  que  dentro  do  intervalo
percentual  previsto  no  art.  20,  §  3º,  do
antigo  CPC,  há  de  ser  considerada,
devendo ser mantido o importe.

V I  S T O S, relatados e discutidos estes
autos do recurso apelatório acima identificados.
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento à apelação cível, nos
termos do voto do Relator e da súmula de julgamento retro.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação cível  interposta pelo
Estado  da  Paraíba contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  de
Executivos Fiscais da  Comarca da Capital, que, em sede de “ação  cautelar
incidente”, ajuizada por Flávio Lúcio Rodrigues Uchôa, julgou procedente o
pedido  exordial,  determinando  o  levantamento  imediato  dos  valores
bloqueados na execução (transferidos para conta judicial), via alvará judicial.

O Magistrado  “a  quo”  condenou  o  ente
público promovido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
os quais arbitrou em R$ 700,00 (setecentos reais), com base no art. 20, § 4º,
do CPC/1973.

Irresignado,  o Estado da Paraíba defende
o  excesso  de  sua  condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais. 

Alega  o  ente  público,  em  síntese,  que  o
valor fixado representa índice superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor
da causa, desproporcional,  portanto, ao caso, violando comando inserto no
art. 20, § 4º, do CPC/1973.

Por fim,  requer  o recorrente  o  provimento
do recurso,  para que seja reduzido o mencionado valor.

Sem contrarrazões.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer de fls. 58/60, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
 
V O T O:

Observa-se  dos  autos  que  o  Estado  da
Paraíba foi  condenado ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais, estes fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Em  ato  contínuo,  o  Estado  da  Paraíba
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apresentou recurso apelatório, insurgindo-se, apenas, contra o termo final da
sentença.

Pois bem.

Quanto aos honorários advocatícios, impõe-
se  registrar que  o  arbitramento  foi  fixado  de  forma  correta,  em razão  da
sucumbência do promovido e consoante a previsão do § 4º do art.  20 do
CPC/1973, vigente à época. 

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

Por mais que a causa não seja complexa,
reduzir o valor de honorários advocatícios fixados em R$ 700,00 (setecentos
reais) provocaria lesão à dignidade do profissional e ensejaria aviltamento da
profissão do advogado.

A propósito, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Município de São Luís ajuizou Ação Declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária, cumulada
com repetição de indébito, visando a recuperar crédito
estimado em R$ 25.000.000,00, relativo à contribuição
ao PASEP.
2. O pedido foi julgado improcedente e, em relação aos
honorários de sucumbência, o juízo sentenciante havia
condenado o autor (ora agravado) em 10% do valor da
causa, o que equivale a R$ 2.500.000, 00.
3.  Posteriormente,  o  Tribunal  de  origem  deu  parcial
provimento  à  apelação  do  ente  municipal,
exclusivamente para reformar o capítulo da sentença que
arbitrou a verba honorária,  reduzindo-a,  com base no
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art. 20, § 4º, do CPC, para R$ 30.000,00.
4.  Como  se  vê,  têm-se  dois  extremos:  os  honorários
estabelecidos  no  juízo  de  primeiro  grau  eram
exorbitantes,  enquanto  o  órgão  colegiado  reduziu-os
drasticamente, tornando-os irrisórios.
5. Nos debates realizados na Segunda Turma a respeito
do  tema  (honorários  de  sucumbência),  vem
prevalecendo  a  orientação  de  que,  sem  prejuízo  da
aplicação da equidade quando se trata de condenação
da  Fazenda  Pública,  deve  ser  considerada  a
responsabilidade que o profissional  causídico assume
por ocasião do patrocínio de causa de elevada dimensão
econômica, o que significa dizer que a aplicação do art.
20,  §  4º,  do  CPC  não  pode  implicar  aviltamento  da
profissão do advogado.
6.  A aplicação  do  art.  20,  §  4º,  do  CPC  não  pode
acarretar aviltamento da profissão do advogado.
7.  Agravo  Regimental  provido  para  fixar  a  verba
honorária em R$ 100.000,00.
(AgRg no AREsp 207.110/MA, Rel.  Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
04/10/2012, DJe 31/10/2012)

Ademais,  o  valor  bloqueado  das  contas
bancárias do ora apelado resultava em R$ 3.667,73 (três mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e setenta e três centavos), que representou o valor da
causa na demanda, e o importe fixado pelo Magistrado a título de honorários
advocatícios  sucumbenciais  (R$  700,00  –  setecentos  reais)  não  significou
quantia superior a 20% (vinte por cento) do mencionado valor, como defendeu
o ente público apelante.

Importante  registrar  que  mesmo  sem  a
subordinação ao intervalo previsto no artigo 20, § 3º, do CPC, nada impede
que a condenação em honorários advocatícios seja arbitrada nesse parâmetro
contra  a  Fazenda  Pública,  ainda  mais  quando  um outro  valor,  inferior  ao
equivalente  pelo  limite  percentual  mínimo,  implicaria  em remuneração que
não  corresponde  com  os  trabalhos  despendidos  pelo  causídico  no  feito,
desmerecendo a dignidade do exercício profissional. 

Sobre  a  matéria,  assim  já  assinalou  a
jurisprudência pátria:

“RECURSO  ESPECIAL.   PROCESSUAL  CIVIL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VALOR  IRRISÓRIO.
OBSERVÂNCIA  DOS  PARÂMETROS  DOS
PARÁGRAFOS  3º  E  4º  DO  ART.  20  DO  CPC.
PRECEDENTES ANÁLOGOS.
É certo que, vencida a Fazenda Pública, os honorários
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advocatícios podem ser fixados em percentual inferior ao
mínimo estabelecido no art. 20, mas no caso dos autos
foram os mesmos estabelecidos em valor  fixo e ínfimo.
Observância aos ditames dos §§ 3º e 4º do art.  20 do
CPC.
Recurso   provido.” (REsp  648.808/PE,  Rel.  Ministro
JOSÉ  ARNALDO  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,
julgado em 16.12.2004, DJ 21.02.2005 p. 221).

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO APELATÓRIO, para manter incólume a condenação arbitrada.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento,  o  Exmo. Dr.  Val-
berto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Des Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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