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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002637-34.2005.815.0331 (033.2005.002637-7/002).
ORIGEM: 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Francisco Rodrigues Chaves Neto e outros.
ADVOGADO: Agostinho Albério Fernandes Duarte e outro.
APELADO: Usina Santana S.A.
ADVOGADO: Cláudio Sérgio Régis de Menezes.

EMENTA: AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DE MÉRITO  APÓS  O  INDEFERIMENTO  DA GRATUIDADE
JUDICIÁRIA REQUERIDA PELOS AUTORES. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA.  GRATUIDADE  CONFERIDA  PELA  QUARTA  CÂMARA.
INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL  PELA  RÉ.  PROVIMENTO
PARCIAL.  INDEFERIMENTO  DA  GRATUIDADE  E  EXTINÇÃO
PROCESSUAL RESTABELECIDOS PELO STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS A
ESTA  INSTÂNCIA  TÃO  SOMENTE  PARA  ANÁLISE  DO  CAPÍTULO
RECURSAL REFERENTE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE  ECONÔMICA  DE  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS
PROCESSUAIS.  MATÉRIA  ALBERGADA  PELA  COISA  JULGADA.
NATUREZA  TRIBUTÁRIA.  PRINCÍPIO  DA  LEGALIDADE.  REDUÇÃO
INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
20,  §4°,  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÃO  PRINCIPAL.
IRRELEVÂNCIA.  EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  OPERADA
APÓS  A  CONTESTAÇÃO.  CONDENAÇÃO  SUCUMBENCIAL  DEVIDA.
REDUÇÃO DO QUANTUM. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO
CONCRETO. PROVIMENTO PARCIAL. 

1.  Transitado  em  julgado  o  incidente  de  impugnação  ao  valor  da  causa  e  o
indeferimento da gratuidade judiciária, não há como eximir os Autores/Apelantes do
pagamento das custas processuais calculadas com base no importe retificado pelo
Juízo,  sendo  impossível,  ainda,  reduzi-las  sem permissivo  legal,  haja  vista  sua
natureza tributária.

2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em benefício dos patronos do
réu com base no art. 20, §4°, do CPC, na hipótese em que a extinção do processo
sem resolução de mérito ocorreu após o oferecimento de contestação.

VISTO,  examinado,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  de
Apelação,  processo  n.°  0002637-34.2005.815.0331 (033.2005.002637-7/002),  em
que figuram como Apelantes  Francisco Rodrigues Chaves Neto e outros e como
Apelada Usina Santana S.A.

ACORDAM os Membros da colenda Quarta Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, seguindo o voto do Relator, à unanimidade,  em
dar provimento parcial ao capítulo recursal referente às verbas sucumbenciais.



VOTO.

Francisco  Rodrigues  Chaves  Neto  e  outros interpuseram  Apelação
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 5ª  Vara da Comarca de Santa Rita,  f.
277/278, nos autos da Ação de Indenização por eles ajuizada em face de  Usina
Santana S.A,  que, após indeferir a gratuidade judiciária requerida pelos Autores,
ora  Recorrentes,  extinguiu  o  processo  sem resolução de  mérito  por  ausência  de
recolhimento  das  custas  processuais  prévias,  condenando-os  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios  sucumbenciais  na  razão  de  5%  do  valor  atualizado  da
causa.

Em suas razões recursais, f. 285/294, afirmaram que, após o julgamento do
Incidente de Impugnação instaurado pela Apelada, o valor da causa foi alterado de
R$  300,00  para   R$  1.728.368,00,  de  sorte  que  as  custas  foram  elevadas  ao
montante estimado de R$ 44.997,47.

Alegaram que são agricultores dedicados a culturas de subsistência e que
não poderiam dispor daquela vultosa quantia sem prejuízo do sustento próprio e de
sua família, sustentando, ainda, que o benefício da gratuidade judiciária pode ser
requerido em qualquer fase do processo com base no art. 6° da Lei n.° 1.060/50.

Defenderam,  ainda,  que  as  custas  processuais,  estimadas  em
aproximadamente R$ 45.000,00, bem como os honorários advocatícios, arbitrados
em torno de R$ 86.000,00 (5% do valor  da causa),  são incompatíveis  com sua
condição econômica, sustentando que Juízo não aplicou corretamente o §4° do art.
20 do CPC, porquanto a Sentença não se revestiu de caráter condenatório.

Requereram o provimento do Apelo para que a gratuidade judiciária fosse
deferida e a Sentença anulada, dando-se regular seguimento ao processo no primeiro
grau  e,  subsidiariamente,  caso  mantida  a  extinção  processual,  pugnaram  pelo
afastamento  da  condenação  ao  pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios
sucumbenciais.

Nas  Contrarrazões,  f.  306/315,  a  Apelada  alegou  que  os  Autores  não
requereram a gratuidade judiciária na Inicial, deixando para fazê-lo somente após a
retificação  do  valor  da  causa  determinada  pelo  Juízo,  sem  observância  da
formalidade preceituada pelo art. 6° da Lei n.° 1.060/50 (instauração de incidente
por petição autuada em apartado), e sem a prova de sua hipossuficiência, pugnando,
ao final, pelo desprovimento recursal.

Esta Quarta Câmara Cível, em composição diversa da atual, seguindo voto
do  Relator  à  época,  Exm.°  Des.  Jorge  Ribeiro  Nóbrega,  proveu  a  Apelação,  f.
336/342,  conferindo aos  Autores/Apelantes  a  gratuidade  judiciária  e  anulando a
Sentença  prolatada  para  que  o  processo  seguisse  em  seus  ulteriores  termos
independentemente do recolhimento das custas.

A Usina Santana S.A. interpôs Recurso Especial, f. 371/392, parcialmente
provido  por  Decisão  Monocrática  do  Exm.°  Min.  Antonio  Carlos  Ferreira,  f.
447/449,  transitada  em  julgado,  f.  452,  que  reformou  o  Acórdão  desta  Quarta
Câmara  no  sentido  de  restabelecer  o  indeferimento  da  gratuidade  judiciária  e  a
extinção  processual  sem  resolução  de  mérito,  determinando,  ao  final,  a



manifestação deste Colegiado a respeito do capítulo da Apelação relativo às verbas
sucumbenciais fixadas no primeiro grau.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

A Apelação em análise é composta de dois capítulos, sendo um referente à
fração  da  Sentença  que  extinguiu  o  processo  sem resolução  de  mérito  e  outro
relativo às verbas sucumbenciais propriamente ditas.

No  primeiro  julgamento  do  Apelo,  esta  Quarta  Câmara  reformou  a
Sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por falta de
recolhimento das custas prévias, ao fundamento de que os Autores, ao contrário do
que entendeu o Juízo, deveriam ser beneficiados com a gratuidade judiciária.

Como  a  Sentença  foi  anulada  para  que  o  processo  seguisse  em  seus
ulteriores  termos,  o  capítulo  recursal  relativo  aos  honorários  advocatícios
sucumbenciais restou prejudicado.

O STJ, contudo, reformou o entendimento desta Câmara, restabelecendo a
extinção  processual  operada  na  origem,  ao  fundamento  de  que  a  gratuidade
judiciária requerida no curso do processo deve ser postulada mediante instauração
de  um incidente  processual,  isto  é,  mediante  petição  autuada  em apartado,  nos
termos do art. 6° da Lei Federal n.° 1.060/50, considerando a manifestação autoral
um erro grosseiro.

A Relatoria do Recurso Especial declinou as seguintes razões de decidir, f.
447/448 in verbis:

Inicialmente,  ressalta-se  que  a  discussão  dos  presentes  autos  não  é  sobre  a
presença dos requisitos para a concessão da justiça gratuita.  In casu, a irresignação
concerne à forma em que foi apresentado o pedido.

Assim,  conforme  dispõem  o  art.  6°  da  Lei  n.  1.060/50  e  a  jurisprudência
consolidada  nesta  Corte  Superior,  o  pedido  do  benefício  da  assistência  judiciária
gratuita, quando em curso o processo, deve ser formulado por meio de petição avulsa,
a qual será processada em apenso aos autos principais. A falta de observância a esse
procedimento implica erro grosseiro, inviabilizando a apreciação do pedido.

[…]
Desse  modo,  vê-se  que  não  é  possível  a  concessão  do  benefício  da  justiça

gratuita, por vício na forma em que foi apresentado. Contudo, analisando os autos,
em especial o recurso de apelação, tem-se que os recorridos também impugnaram o
montante  fixado  a  título  de  honorários  sucumbenciais.  Como  a  matéria  não  foi
enfrentada pela Corte estadual, que a julgou prejudicada, é de rigor o retorno dos
autos para que se manifeste acerca da fixação dos honorários sucumbenciais.

Diante  do  exposto,  com  fundamento  no  art.  557,  §1°-A,  do  CPC,  DOU
PARCIAL  PROVIMENTO  ao  recurso  especial  para,  reconhecido  o  vício  na
apresentação do pedido de justiça gratuita, determinar o retorno dos autos ao Tribunal
de origem para apreciar a questão dos honorários sucumbenciais.

Em fiel  cumprimento  à  determinação  emanada  do  STJ,  albergada  pela
coisa  julgada,  f.  452,  presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do
capítulo recursal atinente às verbas sucumbenciais.



A Decisão  que  julgou  o  Incidente  de  Impugnação  ao  Valor  da  Causa
transitou em julgado, de sorte que, afastado o benefício da gratuidade judiciária pelo
STJ, não há como eximir os Autores/Apelantes do pagamento das custas processuais
calculadas  com base  no  importe  retificado  pelo  Juízo,  sendo impossível,  ainda,
reduzi-las  sem  permissivo  legal,  haja  vista  sua  natureza  tributária,  devendo  a
Sentença, neste ponto, ser mantida.

Muito embora o processo tenha sido extinguido sem resolução de mérito, a
Sentença  foi  prolatada  após  a  apresentação  de  Contestação  pela  Usina  Ré,  f.
155/164,  havendo,  portanto,  necessidade  de  fixação  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais em respeito ao princípio da causalidade, ainda que não tenha sido
imposta uma obrigação vinculada ao direito material controvertido, na esteira da
jurisprudência do STJ1.

Os honorários foram arbitrados em 5% do valor atualizado da causa, o que
equivalia, em março de 2007, a R$ 86.418,40, sem computar a correção monetária.

Como o mérito não foi enfrentado, a verba se mostra desproporcional à
realidade processual.

Não se pode descurar, contudo, que a Usina Apelada instaurou, com êxito,
Incidente de Impugnação ao Valor da Causa e Recurso Especial, provido pelo STJ,
devendo-se ter em conta, ainda, que o processo perdura desde outubro de 2005, de
sorte  que o tempo exigido para  seu serviço,  o  grau de  zelo do profissional  e  a
quantidade de atos processuais praticados devem ser sopesados para que a verba
sucumbencial seja reajustada a uma quantia condizente com as peculiaridades do
caso.

1 AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AÇÃO  RESCISÓRIA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS DESPESAS PROCESSUAIS E NA
VERBA  HONORÁRIA.  CABIMENTO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  1.  São  devidos  os
honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem julgamento do mérito, devendo as custas,
nesse caso, ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, consoante o princípio da
causalidade. 2. Extinto o processo, sem resolução de mérito, após contestação, e por inidôneo o meio
processual  eleito,  devidas  são  as  despesas  processuais  e  a  verba  honorária.  3.  Agravo  regimental
improvido (STJ, AgRg nos EDcl na AR 3.984/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção,
julgado em 14/10/2009, DJe 27/10/2009).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA
NAS DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. "À luz do princípio da
causalidade (Veranlassungsprinzip), as despesas processuais e os honorários advocatícios recaem sobre a
parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou à que seria perdedora se o
magistrado  chegasse  a  julgar  o  mérito  da  causa."  (REsp nº  151.040/SP,  Relator  Ministro  Adhemar
Maciel, in DJ 1º/2/99). 2. Extinto o processo, sem resolução de mérito, após contestação, e por inidôneo
o meio processual eleito pela autora para a satisfação de seu crédito, devidas são as despesas processuais
e a verba honorária. 3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 1101809/SP, Rel. Ministro
Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 08/09/2009, DJe 21/09/2009).

AGRAVO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  INCIDENTAL.  PERDA
SUPERVENIENTE  DE  OBJETO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.
CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (STJ, AgRg no REsp 1211121/DF, Rel. Ministro Cesar Asfor
Rocha, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 04/10/2011).



Portanto, em apreciação equitativa alinhada ao princípio da razoabilidade e
aos parâmetros impostos pelo art. 20, §4°, do CPC, conhecido o capítulo recursal
relativo às verbas sucumbenciais, dou-lhe parcial provimento para reduzir os
honorários  advocatícios  ao  importe  de  R$  1.000,00,  acrescido  de  correção
monetária pelo IPCA e de juros de mora de 1% ao mês, ambos computados
desde este arbitramento2. 

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS
ACOLHIDOS. […] 2.- Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º,
do CPC, sofrem correção monetária a partir do seu arbitramento. Precedentes. […] (STJ, EDcl no AgRg
no  AREsp  249.813/SP,  Rel.  Ministro  Sidnei  Beneti,  Terceira  Turma,  julgado  em  28/05/2013,  DJe
20/06/2013).

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EXPLICITAÇÃO  DO  JULGADO.
POSSIBILIDADE.  DANO  MORAL.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DIES  A  QUO.  DATA  DO
ARBITRAMENTO. JUROS. DIES A QUO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CERTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES
A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. […] 3. Tendo os honorários advocatícios sido fixados em
valor certo (e não em percentual  sobre o valor da causa), a correção monetária e os juros devem
incidir a partir  do seu arbitramento. Enunciado nº 14 da Súmula/STJ. 4.  Embargos de declaração
acolhidos,  mas  sem  efeitos  infringentes  (STJ,  EDcl  no  REsp  1235714/SP,  Rel.  Ministra  Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012).


