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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. 0001713-12.2012.815.0611
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Mari
RELATOR: Juiz  Marcos  William  de  Oliveira,  convocado  para
substituir a  Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
1º APELANTE: Braz Mariano da Silva
ADVOGADO: Cláudio G. Cunha
2º APELANTE: Município de Mari
ADVOGADOS: Eric Alves Montenegro e Dayse  Evanísia da Costa
Paulino
APELADOS: Os mesmos

1ª APELAÇÃO CÍVEL.  IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  TAL  PEDIDO  NOS  AUTOS  DO
PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ART. 261 DO CPC. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

- De acordo com art. 261 do CPC, “a impugnação será autuada
em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em
seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando
necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10
(dez) dias, o valor da causa.”

- In casu, o primeiro apelante ajuizou ação de impugnação ao
valor  da  causa,  sendo  considerada  prejudicada  em  decisão
proferida em autos apensos. 

-  Quanto aos honorários advocatícios, mesmo  se  tratando de
causa simples, não há obstáculo à condenação ao pagamento
dessa verba, haja vista ser ação autônoma, com rito próprio.

2ª APELAÇÃO CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  EXCESSO
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ALEGADO  PELO MUNICÍPIO,  MAS NÃO  COMPROVADO.
EMBARGANTE  QUE  NÃO  CUMPRIU  A  REGRA  DO ART.  333,
INCISO  II, DO CPC.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 741 E
INCISOS  DO  MESMO  DIPLOMA  PROCESSUAL.
DESPROVIMENTO.

- Inexistindo o excesso de execução, suscitado nos embargos,
não há que se falar em ofensa ao artigo 741 e incisos do CPC,
restando  claro  que  a  parte  embargante  não  demonstrou  os
fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  do  direito  do
embargado, na forma do art. 333, II, do mesmo Códex.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar
provimento  parcial  à  primeira apelação  e  negar  provimento  à
segunda.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRAZ MARIANO DA
SILVA e pelo  MUNICÍPIO DE MARI,  atacando  a  sentença  de  f.  24/26,
proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Mari que, nos autos da ação
de  embargos  à  execução,  ajuizada  pela municipalidade em  face  do
exequente,  rejeitou, liminarmente, os embargos, extinguindo a demanda
sem resolução do mérito.

O  primeiro  apelante (Braz  Mariano  da  Silva),  em síntese,
aduz: a) correção do valor da causa, devendo corresponder ao valor da
execução; b) que  a  Juíza  singular não condenou a  parte  embargante
(município) em honorários advocatícios. Por tais motivos, pediu a reforma
da sentença (f. 29/32). 

Já  o  segundo  apelante (Município  de  Mari)  levantou  as
seguintes teses: a) reforma total da decisão a quo, sob o argumento de
que existe excesso de execução na ação de cobrança em apenso, bem
ainda que, ao ajuizar a ação de embargos  é  prescindível a juntada de
planilha do débito que entende ser  correto; b) ultrapassada essa fase,
requer  a  anulação  da  sentença,  de  modo  que  os  autos  retornem  ao
primeiro grau para a oportunidade de emenda à inicial, com a juntada da
referida planilha de cálculo (f. 33/42).
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Intimadas para as  contrarrazões,  apenas  a  parte  embargada
(primeiro apelante) as apresentou (f. 46/47).

A  Procuradoria  de  Justiça  não  adentrou  no  mérito  da
controvérsia, por entender ausente interesse público ou de incapaz (f. 56).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA 
Relator

Tendo  em vista a peculiaridade do caso, começo analisando o
segundo apelo,  recurso apresentado pela parte embargante,  no
caso, o Município de Mari.

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau entendeu que a
parte  embargante não  anexou  planilha  pormenorizada,  quando  do
ajuizamento  da  ação  de  embargos, dando conta  do  valor  que  deveria
pagar a título de verbas salariais, decorrente da sentença proferida nos
autos da Ação de Cobrança n. 061.2009.000.380-9 (apenso), em fase de
execução. Assim, extinguiu a causa sem resolução de mérito. 

Todavia  o  embargado alega que,  mesmo tendo tal  fato sido
reconhecido na sentença, a Juíza deixou de condenar a municipalidade ao
pagamento de honorários advocatícios, sendo imprescindível tal ônus.

Apesar das alegações do município, de plano, constata-se que,
ao  ajuizar  a  presente  ação  de  embargos,  ele não  anexou  qualquer
planilha,  nem indicou o valor que deveria pagar ao embargado/primeiro
apelante,  afrontando,  assim,  a  regra prevista  no art. 739-A, § 5º, do
Código de Processo Civil. 

Vejamos  a  clareza  desse  diploma,  que  deixa  explícita a
necessidade de memória de cálculo para a apresentação dos embargos à
execução:

Art. 739-A. (…)

§ 5º Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o
embargante deverá declarar na petição inicial  o valor que entende
correto,  apresentando  memória  do  cálculo,  sob  pena  de  rejeição
liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. 
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Vale ressaltar que, às f. 20, em sede de diligências,  o  Juízo  a
quo proferiu despacho, determinando que a parte embargante emendasse
a inicial, inclusive consignando que, caso não cumprisse a ordem, o feito
poderia ser extinto.

Adiante,  às  f.  22,  foi  expedida  Nota  de  Foro  para  tal
procedimento, advindo a certidão de f. 23, dando conta de que o prazo
havia  escoado  sem  que  o  Município  de  Mari  tivesse  feito  qualquer
manifestação, advindo, em seguida, a sentença fustigada. 

Portanto, no presente caso, o excesso de execução alegado na
inicial inexistiu, o que afasta qualquer ofensa ao que dispõe o art. 741 e
seus incisos, do CPC, in verbis:

Art.  741.  Na execução contra  a Fazenda Pública,  os  embargos só
poderão versar sobre: 

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;

II - inexigibilidade do título;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V - excesso de execução; 

VI  -  qualquer  causa  impeditiva,  modificativa  ou  extintiva  da
obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que superveniente à sentença; 

VII - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou
impedimento do juiz.

Nessa  linha  de  raciocínio,  destaco a  lição  de  Leonardo José
Carneiro da Cunha1:

Não há qualquer particularidade da Fazenda Pública que afaste a
aplicação de tal exigência aos embargos que ela opõe numa
execução contra si movida. Quer isto dizer que, ao opor embargos,
sob a alegação de que há excesso de execução, a Fazenda Pública
tem o ônus de declarar o valor que entende correto, demonstrando
em que consiste o excesso apontado.

1 In A Fazenda Pública em Juízo. 9ª ed. São Paulo: Dialética, 2011, p. 299.
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No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. MEMÓRIA DE
CÁLCULOS.  1. Não incidem as disposições concernentes ao
"cumprimento de sentença" nas execuções por quantia certa contra a
Fazenda Pública, dada a existência de rito próprio (art. 730 do CPC).
2. É aplicável à Fazenda Pública a disposição geral que prevê,
nos embargos do devedor fundados em excesso de execução,
caber ao executado indicar o valor correto da dívida,
acompanhado da memória de cálculos, sob pena de rejeição
liminar dos embargos. 3. Recurso Especial parcialmente provido.2 

Assim,  entendo  que  se  encontra  fulminada a  pretensão  do
embargante/segundo apelante, não havendo qualquer modificação quanto
a este ponto na sentença vergastada. 

Passo à análise do primeiro apelo. 

O embargado faz menção a dois pontos: primeiro com relação
ao valor da causa, pedindo sua adequação ao valor da execução, e, logo a
seguir, requer a condenação em honorários advocatícios.

Quanto  ao  valor  da  causa,  somente  pode  ser  discutido em
procedimento apenso, como dispõe o art. 261 do CPC. Ademais, saliento
que já houve impugnação ao valor da causa na presente lide, arquivada
pelo Juízo singular, diante da perda de seu objeto. 

No que concerne à condenação em honorários, entendo assistir
razão ao embargado, uma vez que, mesmo se tratando de causa de fácil
deslinde, é ação autônoma, com rito próprio, exigindo do advogado labuta
do seu mister.

In  casu,  existiu  peça  impugnatória  aos  embargos.  Então, o
causídico exerceu sua profissão dentro do feito, tudo com o objetivo de
demonstrar os fatos constitutivos do direito do seu cliente, na forma do
art. 333, I, do CPC, logrando êxito.  Ressalto, ainda, a aplicabilidade do
princípio da causalidade: quem deu causa ao ajuizamento do feito e sua à
consequente  extinção  foi  o  município,  razão  de  fixação  do  ônus
sucumbencial.

Sobre  o princípio da causalidade é oportuna a lição de Nelson
2 REsp 1099897/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 24/03/2009.
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Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery:

Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que
deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
processual  deve  responder  pelas  despesas  daí  decorrentes.  Isto
porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório
para  a  solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas
despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito,
para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba
honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o
juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a
demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)3 

Trago à baila os seguintes arestos sobre o tema:

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.4 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO  FISCAL.
CUSTAS  PROCESSUAIS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  ISENÇÃO.
DESCABIMENTO. 1. Custas processuais. Princípio da causalidade. O
princípio da causalidade atribui àquele que deu causa à propositura
da  demanda  ou  à  instauração  de  incidente  processual  a
responsabilidade pelas  despesas processuais  decorrentes,  uma vez
que processo não pode reverter em prejuízo de quem tinha razão
para  sua  instauração.  Esse  princípio  mostra-se  relevante  frente  à
insuficiência  do  princípio  da  sucumbência  para  solucionar  certas
questões  acerca  da  condenação  ao  pagamento  das  despesas
processuais,  como no caso de ausente resolução do mérito,  onde
caberá  ao  magistrado  realizar  um  exercício  de  raciocínio,
questionando-se  sobre  quem  perderia  a  demanda  se  houvesse
decisão de mérito. No caso concreto, tendo sido julgada extinta a
execução fiscal diante do próprio requerimento da parte  exequente
em  face  da  litispendência  (fl.  16),  atribui-se  ao  exequente a
responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, pois foi ele
próprio que deu causa incorretamente à execução. Além disso, a CDA

3 In Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.
4 Apelação Cível  n. 70041802497, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des.
Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 01/04/2011.
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não foi cancelada, como quer fazer crer o apelante/exequente em
suas razões. (...)5 APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.6 

APELAÇÃO  CÍVEL.  SUCESSÕES.  INVENTÁRIO.  EXTINÇÃO  DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  CONCESSÃO  DA
GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  NECESSIDADE  DE  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os ônus processuais assentam-se no
princípio  da  sucumbência,  norteado  pelo  princípio  da  causalidade,
segundo  o  qual  aquele  que  deu  causa  à  ação  deve  suportar  as
despesas  dela  decorrentes.  Restando  reconhecida  a  litispendência,
impõe-se  à  autora  a  condenação  ao  pagamento  das  custas  e  da
verba  honorária  daquele  que restou  obrigado  a  se  manifestar  em
juízo para fazer valer o seu direito, acarretando-lhe despesas.  (...)
Apelação provida. 

Eis precedente do STJ no mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. SUCUMBÊNCIA.  EXTINÇÃO
DO  PROCESSO.  CAUSALIDADE.  1.  A  condenação  em  honorários
advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência
um deles,  ao  lado  do  princípio  da  causalidade.  Este  determina  a
imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do
processo ou ao incidente processual. 2. Mesmo em casos de extinção
do processo sem resolução do mérito, deve haver a fixação da verba
honorária,  que  será  arbitrada  observando-se  o  princípio  da
causalidade. 3. Agravo regimental não provido.7 

Com  isso,  arbitro  a  verba  honorária  em  R$  1.000,00,
quantia  adequada às  peculiaridades  do  processo,  à  sua natureza e  ao
trabalho desenvolvido  pelo advogado, nos termos do § 4º do art. 20 do
CPC.

Diante  do  exposto,  sem  mais  delongas,  dou  provimento
parcial ao  primeiro  apelo,  interposto  pelo  embargado, somente
para fixar a verba honorária em R$ 1.000,00, ao tempo  em  que  nego
provimento  ao  segundo  recurso  apelatório,  apresentado  pelo
embargante. 

5 Apelação  Cível  n. 70026983262,  Primeira  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Des.  Jorge
Maraschin dos Santos, Julgado em 10/12/2008.
6 Apelação Cível  n. 70011430428, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. José Ataídes
Siqueira Trindade, Julgado em 07/07/2005.
7 AgRg no REsp 1082662/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe
15/12/2008.
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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, em substituição à Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e
com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA, Promotora  de  Justiça
Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 03
de novembro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                               Relator


