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APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
REJEIÇÃO.  SUBLEVAÇÃO  DO  EXEQUENTE.
PRETENSÃO  RECURSAL.  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PAGAMENTO.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  FIXAÇÃO  NOS
MOLDES  DO  ART.  85,  §8º,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  VIGENTE.  APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.  REFORMA  DO  DECISUM.
PROVIMENTO DO RECURSO.

- Em observância ao princípio da causalidade, devem
ser arbitrados honorários advocatícios em embargos
à execução rejeitados ou julgados improcedentes.

- Os honorários advocatícios devem ser fixados à luz
do art. 85, §8º, do atual Código de Processo Civil, em
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obediência  ao  preceito  da  apreciação  equitativa  do
julgador.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  90/94,  interposta  por
Maria Betânia de Lima Herculano desafiando a sentença de fls. 74/75, integrada à fl.
88, proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Belém nos Embargos à Execução
de  Sentença  opostos  pelo  Município  de  Belém que  o  rejeitou  os  Embargos  de
Declaração,  deixando,  contudo,  de  condenar  a  parte  vencida  ao  pagamento  dos
honorários advocatícios, consignando os seguintes termos no excerto dispositivo:

(…)  E  na  hipótese  de  rejeição  da  impugnação  ao
cumprimento  de  sentença,  não  são  cabíveis  novos
honorários  advocatícios.  Dito  de  outro  modo:  o
devedor  não  terá  que  pagar  novos  honorários
advocatícios pelo fato de ter perdido a impugnação.
Com estas considerações, REJEITO OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão de f. 74/75
nos seus exatos termos.

Em  suas  razões,  a  parte  autora se  insurge  apenas
contra a ausência de condenação do Município de Belém, em honorários advocatícios
sucumbenciais, alegando, em resumo, existir previsão expressa no §1º, do art. 85, do
atual Código de Processo Civil acerca da possibilidade do vencido pagar honorários
ao advogado do vencedor. Alegam outrossim, ser inaplicável a Súmula nº 519, do
Superior  Tribunal  de Justiça,  pois,  segundo relata,  “o próprio STJ quando de sua
formulação, o leading case que serviu de base à sua razão de ser estava na previsão do
quanto estatuído pelo pretérito art.  475-J do CPC/73, e,  não nas execuções que se
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davam em face da Fazenda Pública, as quais seguiam o rito do pretérito art. 730 do
mesmo diploma legal”, fl. 92. Requer, por fim, o provimento do recurso.

Contrarrazões, fls. 96/101, postulando a manutenção
da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O Município de Belém ingressado com Embargos à
Execução, em face de Maria Betânia de Lima Herculano, fls. 48/56, alegando, entre
outros  argumentos, existir  excesso  de  execução  nos  valores  discriminados  pela
embargada, fls. 40/43, advindos do título executivo judicial, fls. 30/35.

Ao  apreciar  o  feito,  a  sentenciante  proferiu
julgamento de mérito, afirmando, inicialmente, que o art. 535, do atual Código de
Processo  Civil  alterou  o  procedimento  adotado  pelo  antigo  diploma  legal,  que
preconizava um processo de execução contra a Fazenda Pública, nos moldes do art.
730. Nesse caminhar, conheceu os Embargos à Execução opostos pelo Município de
Belém como Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ao tempo em que o rejeitou,
com respaldo no art. 535, do atual Código de Processo Civil, e seus incisos.

Inconformada,  Maria  Betânia  de  Lima  Herculano,
fls. 86/87, interpôs  Embargos de Declaração, afirmando existir omissão no julgado,
diante da ausência de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.
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Ao serem apreciados os aclaratórios, a Julgadora os
rejeitou,  aduzindo,  em  síntese,  que  em  razão  da  impugnação  apresentada  pelo
executado ter sido julgada improcedente, deveria ser aplicada a Súmula nº 519, do
Superior Tribunal de Justiça, a qual reza:

Súmula 519. Na hipótese de rejeição da impugnação
ao  cumprimento  de  sentença,  não  são  cabíveis
honorários advocatícios.

Na sua essência, a irresignação recursal manifestada
pela apelante cinge-se à condenação do sucumbente em honorários advocatícios.

O pleito merece acolhimento.

O  nosso  ordenamento  jurídico  é  pautado  pelo
princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao
incidente processual deverá arcar com as despesas dela decorrentes, entre as quais
constam os honorários advocatícios.

Acrescente-se  que  é  entendimento  assente  do
Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente abaixo colacionado, ser cabível a
fixação  de  honorários  advocatícios  em  sede  de  Embargos  à  Execução,  senão
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.
REDIMENSIONAMENTO.  REEXAME  DO
CONJUNTO  FÁTICO  PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.  O  Plenário  do  STJ  decidiu  que  "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
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até  então pela  jurisprudência  do Superior  Tribunal
de  Justiça"   (Enunciado  Administrativo  n.  2).  2.
Segundo  a  orientação  desta  Corte  de  Justiça,  nos
embargos  à  execução,  os  honorários  advocatícios
devem ser arbitrados de forma equitativa, nos termos
do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil/1973,
não ficando adstrito o juiz aos limites  estabelecidos
no §  3º,  mas aos critérios  naquele previstos,  tendo
como  base  de  cálculo  a  diferença  entre  o  valor
executado  e  o  reconhecido  como  efetivamente
devido. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias
não  se  pronunciaram  sobre  o  valor  do  proveito
econômico  obtido  pela  União  nos  embargos  à
execução,  tampouco  foram  opostos  declaratórios
para  fins  de  prequestionamento  da  matéria,
incidindo,  assim,  as  Súmulas  282  e  356  do  STF.  4.
Não havendo elementos nos autos para averiguar o
valor apontado como correto pela União e aceito pelo
ora  agravado,  não  há  como  aferir  a  suposta
irrisoriedade  da  verba  honorária,  por  demandar  a
análise da circunstância fática da causa, procedência
inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 759244/RJ, Agravo Interno no
Agravo  em  Recurso  Especial  2015/0199300-6,  Min.
Gurgel de Faria, J. 21/11/2017) – sublinhei.

De outra sorte, quanto ao valor da verba perseguida,
na vigência do antigo Código de Processo Civil, competia, com fulcro no art. 20, §4º,
ao Julgador, arbitrar de forma equitativa, os honorários advocatícios.

Senão vejamos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
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vencedor as despesas que antecipou e os honorários
advocatícios.  Essa  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 – negritei.

Por  outro  quadrante,  o  atual  Código  de  Processo
Civil,  aplicável  ao  caso,  fixou  percentuais  específicos  para  o  arbitramento  de
honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, de modo que ao Julgador
descabe valorar a regra, com base na qual não é possível  a apreciação equitativa,
salvo exceção prevista no art. 85, §8º, do diploma legal citado.

Art.  85.  A sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§1o  São  devidos  honorários  advocatícios  na
reconvenção,  no  cumprimento  de  sentença,
provisório  ou  definitivo,  na  execução,  resistida  ou
não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de
dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
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exigido para o seu serviço.
§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação  dos  honorários  observará  os  critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o  valor  da  condenação  ou  do  proveito  econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre
o  valor  da  condenação  ou  do  proveito  econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III  -  mínimo de cinco e  máximo de oito por cento
sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-
mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV -  mínimo de três  e  máximo de cinco por cento
sobre  o  valor  da  condenação  ou  do  proveito
econômico  obtido  acima  de  20.000  (vinte  mil)
salários-mínimos  até  100.000  (cem  mil)  salários-
mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre
o  valor  da  condenação  ou  do  proveito  econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem
ser  aplicados  desde  logo,  quando  for  líquida  a
sentença;
II  -  não  sendo  líquida  a  sentença,  a  definição  do
percentual,  nos  termos previstos  nos  incisos  I  a  V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
III - não havendo condenação principal ou não sendo
possível  mensurar  o  proveito  econômico  obtido,  a
condenação  em  honorários  dar-se-á  sobre  o  valor
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atualizado da causa;
IV  -  será  considerado  o  salário-mínimo  vigente
quando prolatada sentença líquida ou o que estiver
em vigor na data da decisão de liquidação.
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a
Fazenda  Pública  ou  o  benefício  econômico  obtido
pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao
valor  previsto  no  inciso  I  do  §3o,  a  fixação  do
percentual de honorários deve observar a faixa inicial
e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim
sucessivamente.
§6o Os  limites  e  critérios  previstos  nos  §§  2º  e  3o

aplicam-se  independentemente  de  qual  seja  o
conteúdo  da  decisão,  inclusive  aos  casos  de
improcedência  ou  de  sentença  sem  resolução  de
mérito.
§7o Não serão devidos honorários no cumprimento
de  sentença  contra  a  Fazenda  Pública  que  enseje
expedição de precatório,  desde que não tenha sido
impugnada.
§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. [...]. Grifei.

Percebe-se, pois,  que os  honorários advocatícios, no
presente  caso, hão  de  ser  arbitrados,  a  critério  da  apreciação  equitativa  do  juiz,
considerados o grau de zelo do advogado, o lugar em que o serviço for realizado, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo de duração do
serviço. Assim, ainda que a causa verse apenas sobre questão de direito, dispensando
a produção de provas, deve-se estar atento para o trabalho desempenhado e o zelo na
defesa e exposição da tese jurídica, não se aviltando os  honorários advocatícios de
forma a menosprezar a atividade do patrocinador da parte. 
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Registre-se,  outrossim,  que  apesar  de  ter  sido
alterado o procedimento adotado pelo Código de Processo Civil de 1973, nos casos
de execução contra a Fazenda Pública, como bem consignado no decisum objurgado,
o Município de Belém à fl. 46, foi citado para, querendo, opor Embargos à Execução,
no prazo legal de trinta dias, pois ainda em vigor o antigo diploma legal, devendo.

Portanto, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), os
honorários advocatícios a serem arcados pela Fazenda Pública Municipal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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