
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0010592-33.2010.815.0011 - 2ª Vara da Fazenda Pública.
Relator :  João Batista  Barbosa,  Juiz  convocado em substituição ao Exmo.  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Tavares e Filha Ltda.
Advogado : Katherine V. de Oliveira Gomes Diniz (OAB/PB 8.795), Saulo Medeiros da
Costa (OAB/PB 13.657) e Ítalo Dominique da Rocha Jovino (OAB/PB 21.647).
Apelado : Município de Campina Grande
Procuradora : Andréa Nunes Melo

APELAÇÃO  CÍVEL —  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL —
PRELIMINAR  DE  LITISPENDÊNCIA —  IDENTIDADE  DE
PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO — ACOLHIMENTO—
NECESSIDADE  DE  EXTINÇÃO  DA SEGUNDA  DEMANDA
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  —  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  —  CABIMENTO  —  INCIDÊNCIA  DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — PROMOVENTE QUE DEU
CAUSA À  INSTAURAÇÃO  DA LIDE — PROVIMENTO  DO
RECURSO APELATÓRIO.

— “(...) Uma ação guarda identidade com outra quando tem as mesmas partes,
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (Art. 301, § 2º, do CPC). Tendo sido
a  segunda  ação  proposta  no  curso  da  primeira,  resta  configurada  a
litispendência, razão pela qual, a teor do art. 219, do CPC, o processo em que
houve citação válida posterior deve ser extinto sem julgamento de mérito. (…)
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00081927520128150011, - Não
possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 25-08-2015)”

— Dispõe o do princípio da causalidade que as custas processuais e a
verba  honorária  serão  suportadas  por  aquele  que  deu  causa  ao
ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ.

-  “O STJ possui  entendimento de que,  no contexto da extinção do
processo sem resolução do mérito, os encargos de sucumbência serão
suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, o
que  reflete  a  adoção  do  princípio  da  causalidade.”  (STJ.  AgRg-
AREsp  407.824.  Proc.  2013/0335829-1.  PR.  Rel.  Min.  Herman
Benjamin. DJE 22/04/2014)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, acolher a preliminar de litispendência e, no
mérito, dar provimento ao recurso.



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Tavares e Filha Ltda. em
face da sentença de fl. 92, que extinguiu o processo em virtude do cumprimento da obrigação
pela parte devedora, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10%
(dez por cento) sobre o valor da execução, em 15 dias.

Irresignado,  o  apelante  pugna  pelo  conhecimento  e  provimento  do
presente recurso apelatório, para reformar integralmente a sentença, aduzindo a preliminar de
litispendência, uma vez que já efetuou o pagamento integral da dívida, em 22/10/2010, no
curso da ação executiva tombada sob o nº 001.2010.007.5538/001, ajuizada em 07/04/2010,
pela  Fazenda  Pública  de  Campina  Grande,  em  face  do  apelante,  com  base  na  CDA nº
001.019.00461-1, mesmo objeto da presente ação, a qual foi ajuizada em 07 de maio de 2010.
Requer o reconhecimento da litispendência,  com a consequente extinção do processo sem
resolução do mérito. Por fim, pugna pela condenação do apelado nas custas processuais, ante
a aplocação do princípio da causalidade (fls. 97/106).

Contrarrazões às fls. 109/111 em que o Município requer a extinção
do presente processo em virtude do pagamento da obrigação.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso, para anular a sentença e, consequentemente, julgar extinta a presente
execução fiscal em virtude da litispendência. (fls. 117/119).

É o relatório. 

Voto.

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de  admissibilidade  deste
recurso obedecerão às regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil
de  1973,  porquanto  a  irresignação  foi  interposta  em face  de  decisão  publicada  antes  da
vigência do novo CPC. 

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior
Tribunal de Justiça: 

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade na forma nele prevista,  com as interpretações dadas,  até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” 

Pois bem.

Tavares e Filha Ltda. interpôs apelação cível de fls. 97/106, visando
a anulação da sentença de fl.  92 que extinguiu o processo em virtude do cumprimento da
obrigação pela parte devedora,  condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios à
base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, em 15 dias.

Aduz o  apelante  que  deve  ser  reformada integralmente  a  sentença,
ante a preliminar de litispendência. Afirma que já efetuou o pagamento integral da dívida ora
cobrada,  em  22/10/2010,  no  curso  da  ação  executiva  tombada  sob  o  nº
001.2010.007.5538/001, ajuizada em 07/04/2010, pela Fazenda Pública de Campina Grande,



em face do apelante, com base na CDA nº 001.019.00461-1, mesmo objeto da presente ação, a
qual foi ajuizada em 07 de maio de 2010. 

Requer  o  reconhecimento  da  litispendência,  com  a  consequente
extinção do processo sem resolução do mérito. Por fim, pugna pela condenação do apelado
nas custas processuais, ante a aplocação do princípio da causalidade (fls. 97/106).

Compulsando-se  os  autos,  vê-se  que  os  documentos  de  fls.  47/80
acostados  pelo  apelante,  cuidam  da  cópia  integral  da  ação  de  execução  fiscal  nº
001.2010.007.5538/001, ajuizada pelo apelado em face do apelante, em 07/04/2010, com base
na CDA nº 001.019.00461-1, referente ao ISS de março/2004 a julho/2005, portanto, com o
mesmo objeto e mesma causa de pedir da presente ação. 

O  feito  sob  análise  foi  ajuizado  apenas  em 07  de  maio  de  2010,
portanto, depois daquela ter sido protocolada e quando ainda estava ativa. 

Saliente-se que há identidade entre as ações, com as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido, caracterizando o instituto da litispendência.

Portanto,  o  processo  deve  ser  extinto  em  virtude  do
reconhecimento da litispendência e não porque o devedor cumpriu a obrigação exigida,
como decidiu o magistrado a quo.

Analisando detidamente os autos, além da identidade entre as ações,
as petições iniciais (fls. 02 e 68) são subscritas pelo mesmo Procurador e são cópias fiéis uma
da outra. Sendo assim, a hipótese em comento enquadra-se no art.301 do CPC/73, senão veja-
se:

Art. 301 - 

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação
anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º  -  Há litispendência, quando se repete ação,  que está em curso; há coisa
julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba
recurso.

Nelson Nery Júnior, em nota ao art.301 do CPC, para caracterizar a
identidade de ações:

“as partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos pólos das
ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de
direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como
idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas subdivisões, forem
iguais  é  que  as  ações  serão  idênticas.”(NERY JUNIOR,  Nelson  e  NERY,  Rosa
Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado. 9 ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2006, p.496).

Corroborando esse entendimento, Luiz Rodrigues Wambier, in, Curso
Avançado de Processo Civil, vol. 1, ed. RT, 4ª edição, p. 227, discorrendo sobre pressupostos
processuais negativos, ensina:



“Sob aspecto, como pressuposto processual negativo, a litispendência significa a
existência de dois ou mais processos concomitantemente, com as mesmas partes, o
mesmo pedido e idêntica causa de pedir (art. 301, V, §§ 1º e 2º). O fundamento
desse pressuposto processual negativo está no princípio da economia processual e
no perigo de julgamentos conflitantes”.

Destarte,  evidente  é  a  ocorrência  de  litispendência,  pressuposto
processual  que  enseja  a  extinção  da segunda ação interposta,  sem resolução  de  mérito
(art.267, V)1, mantendo-se o processamento apenas daquela protocolada primeiramente. 

APELAÇÕES  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  D  E
INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER.  LITISPENDÊNCIA.
RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, V,
§3º,  CPC.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ  CONFIGURADO.  CPC,  ART.  18.
APLICAÇÃO  DE  MULTA.  JURISPRUDÊNCIA  PACÍFICA.  ART.  557,
CAPUT, CPC. RECURSOS PREJUDICADOS. SEGUIMENTO NEGADO. -
Uma ação guarda identidade com outra quando tem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido (Art. 301, § 2º, do CPC). Tendo
sido a segunda ação proposta no curso da primeira, resta configurada a
litispendência, razão pela qual, a teor do art. 219, do CPC, o processo em
que  houve  citação  válida  posterior  deve  ser  extinto  sem  julgamento  de
mérito. - Prescreve o art. 557, caput, do CPC que o Relator negará seguimento a
recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou de
Tribunal Superior, dispensando que o recurso seja julgado no colegiado.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00081927520128150011, - Não
possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 25-08-2015) 

Assim, acolho a preliminar de litispendência arguida pelo apelante.

Por  fim,  alega  o  apelante  que  não  cabia  a  sua  condenação  em
honorários advocatícios, uma vez que não deu causa à presente ação.

Ora, pelo princípio da sucumbência, a sentença condenará o vencido a
pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Vejamos o art. 20
do CPC de 1973:

“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.”

Todavia,  há  casos  nos  quais  se  deve  excepcionar  a  regra  geral  da
sucumbência, com aplicação do princípio da causalidade, para que as custas processuais e a
verba honorária sejam suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido, trago à baila arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  MEDIDA  CAUTELAR.  AUTONOMIA  EM
RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
535 DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA CAUTELAR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA
CAUSALIDADE. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA.
1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o

1 Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: V – quando o juiz acolher a alegação de perempção 
litispendência e coisa julgada;



acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a
questão posta nos autos.
2. As medidas cautelares são autônomas e contenciosas, submetendo-se aos
princípios  comuns  da  sucumbência  e  da  causalidade,  cabendo  ao
sucumbente, desde logo, os ônus das custas processuais e dos honorários
advocatícios,  por  serem as  cautelares  individualizadas  em  face  da  ação
principal.
3. Ainda que se esvazie o objeto da apelação por superveniente perda do
objeto  da  cautelar,  desaparece  o  interesse  da  parte  apelante  na  medida
pleiteada, mas remanescem os consectários da sucumbência, inclusive os
honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.
4. Os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito
pela  perda  superveniente  do  objeto,  como  apregoa  o  princípio  da
causalidade,  pois  a  ratio  desse  entendimento  está  em  desencadear  um
processo sem justo motivo e mesmo que de boa-fé.
5. 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,  em observância ao
princípio da causalidade.  Agravo regimental  improvido.” (STJ.  AgRg no
REsp 1458304 / PE. Rel. Min. Humberto Martins. J. em 18/11/2014). Grifei.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  EXTINTO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  RECONHECIMENTO  DA
RESPONSABILIDADE  DO  AGRAVANTE  PELO  AJUIZAMENTO  DA
AÇÃO.  ARBITRAMENTO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DE
SUCUMBÊNCIA.  PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.  PRECEDENTES DO
STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ.
1.  Esta corte superior possui entendimento de que "com fundamento no
princípio  da  causalidade,  nas  hipóteses  de  extinção  do  processo  sem
resolução  do  mérito,  decorrente  de  perda  de  objeto  superveniente  ao
ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo
deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
Precedentes:  RESP  1245299/RJ;  AGRG  no  AG  1191616/MG;  RESP
1095849/al; AGRG no RESP 905.740/RJ)". (AgRg no AREsp 14.383/MG,
Rel. Ministro benedito Gonçalves, primeira turma, dje 30/09/2011). 2. No
caso dos autos, o acórdão recorrido, em toda fundamentação desenvolvida,
estabeleceu que ficou inequívoca a responsabilidade do ora agravante pelo
ajuizamento da ação (fls. 160-170), sendo, portanto, responsável pelos ônus
sucumbenciais.  Assim,  o  acórdão  recorrido  guarda  perfeita  consonância
com o entendimento do STJ sobre o tema. Incidência, à espécie, da Súmula
nº 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg-AREsp 456.362.
Proc.  2013/0421327-7.  RS.  Rel.  Min.  Benedito  Gonçalves.  DJE
09/10/2014). Grifei.

“PROCESSUAL  CIVIL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  POR  PERDA  DE
OBJETO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRINCÍPIO  DA
CAUSALIDADE. 1.  O STJ possui  entendimento de que,  no contexto da
extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,  os  encargos  de
sucumbência serão suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento
da demanda, o que reflete a adoção do princípio da causalidade. 2. Agravo
regimental não provido.” (STJ. AgRg-AREsp 407.824. Proc. 2013/0335829-
1. PR. Rel. Min. Herman Benjamin. DJE 22/04/2014). Grifei.

Na hipótese em disceptação, verifica-se que a própria Fazenda Pública
deu causa ao ajuizamento da demanda.



Sendo assim, ante o princípio da causalidade, a sentença merece ser
reformada também quanto à condenação em honorários advocatícios, devendo ser aplicada a
inversão do ônus sucumbencial.

Diante  do  exposto,  dou provimento  ao  apelo,  para  acolher  a
preliminar de litispendência e extinguir o presente feito sem resolução de mérito,  aplicando-
se, ainda, a inversão do ônus sucumbencial, ante o princípio da causalidade

É como voto.

Presidiu  a  sessão  a Exma.  Desª.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes. Participaram  do  julgamento  o   Exmo.  Sr.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  Tavares e Filha Ltda. em
face da sentença de fl. 92, que extinguiu o processo em virtude do cumprimento da obrigação
pela parte devedora, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10%
(dez por cento) sobre o valor da execução, em 15 dias.

Irresignado,  o  apelante  pugna  pelo  conhecimento  e  provimento  do
presente recurso apelatório, para reformar integralmente a sentença, aduzindo a preliminar de
litispendência, uma vez que já efetuou o pagamento integral da dívida, em 22/10/2010, no
curso da ação executiva tombada sob o nº 001.2010.007.5538/001, ajuizada em 07/04/2010,
pela  Fazenda  Pública  de  Campina  Grande,  em  face  do  apelante,  com  base  na  CDA nº
001.019.00461-1, mesmo objeto da presente ação, a qual foi ajuizada em 07 de maio de 2010.
Requer o reconhecimento da litispendência,  com a consequente extinção do processo sem
resolução do mérito. Por fim, pugna pela condenação do apelado nas custas processuais, ante
a aplocação do princípio da causalidade (fls. 97/106).

Contrarrazões às fls. 109/111 em que o Município requer a extinção
do presente processo em virtude do pagamento da obrigação.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
provimento do recurso, para anular a sentença e, consequentemente, julgar extinta a presente
execução fiscal em virtude da litispendência. (fls. 117/119).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 20 de abril de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


