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APELAÇÃO.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO. 
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 
RESPONSABIIDADE  DE QUEM DEU CAUSA À 
DEMANDA. PAGAMENTO  DE CUSTAS E 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DO ART. 557, § 1º-A, 
DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Em  Embargos  de  Terceiro,  quem  deu  causa  à 
constrição  indevida  deve  arcar  com os  honorários 
advocatícios.

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba, 

inconformado com a sentença de fls. 24/27,  proferida pelo Juiz da 1ª Vara da 

Comarca de Sapé que, nos autos da Ação de  Embargos de Terceiro  movida 

por José  Alves  da  Silva  Neto,  condenou  o  Apelante  ao  pagamento  de 

honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Nas razões de fls. 32/37, o Apelante alega que o Embargado 

deve responder pelos honorários sucumbenciais resultante da ação proposta, 

em virtude de ter dado causa.

Devidamente intimado, o Apelado ofereceu contrarrazões de 

fls. 47/52.
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Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça,  às  fls. 

59/60,  não opinou sobre o mérito. 

É o relatório.

DECIDO

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos 

necessários à sua admissão. 

O Recorrente pretende a reforma da sentença, tão somente, 

quanto à condenação no pagamento dos honorários.

Tenho que merece provimento o Apelo.

Como  narrado  na  inicial,  o  Embargante/Apelado  adquiriu  o 

veículo em 23/03/2005, mas, pelo menos até 2008 (quando ocorreu a restrição 

judicial) o veículo continuava no nome do antigo proprietário.

Tenho  que  o  Embargante/Apelado  poderia  ter  evitado  tal 

situação se tivesse transferido o bem para seu nome, sendo que ele mesmo 

alegou que  não fez a transferência de registro do DETRAN “devido a escassez 

momentânea de recursos financeiros.”

Assim,  por  ter  dado  causa  à  constrição  indevida,  o 

Embargante/Apelado deve arcar com as custas e honorários advocatícios em 

atenção ao princípio da causalidade.

Diz a Súmula nº 303 do STJ:

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição 
indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  ENSINO  PARTICULAR. 
EXECUÇÃO. GRAVAME SOBRE VEÍCULO. EMBARGOS 
DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO 
DACAUSALIDADE.  SÚMULA  303  DO  STJ. Pelo 
princípio  da  causalidade,  aquele  que  der  causa  à 
propositura  da  ação  ou  à  instauração  de  incidente 
processual  deve  responder  pelas  despesas  daí 
decorrentes. No caso, a embargante, ao não proceder à 
competente  transferência  da  titularidade  do  veículo 
quando da transação realizada, deu azo a que sobre ele 
viesse incidir a averbação do gravame, dando causa ao 
ajuizamento dos embargos de terceiro. Hipótese em que 
a embargante deve arcar com o pagamento das custas e 
honorários  advocatícios.  APELO  PROVIDO,  POR 
MAIORIA.  (Apelação  Cível  Nº  70059681775,  Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel 
Dias Almeida, Julgado em 26/06/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROMESSA  DE  COMPRA  E 
VENDA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. 
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DACAUSALIDADE.  Ainda  que  tenham  sido  julgados 
procedentes os embargos de terceiro, o embargante 
deu causa ao ajuizamento da ação, porquanto deixou 
de  registrar  a  transferência  da  titularidade  na 
matrícula  do  imóvel  penhorado,  o  que  evitaria  a 
constrição  e  o  ajuizamento  desta  ação. 
Responsabilidade,  portanto,  do  embargante,  pelo 
pagamento  das  custas  e  honorários  do  patrono  dos 
embargados.  Súmula 303 do STJ.  Sentença reformada 
em parte, para condenar o embargante o pagamento dos 
ônus  sucumbenciais.  DERAM  PROVIMENTO  AO 
RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055418800, 
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 22/08/2013)

Diante do exposto, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, 

PROVEJO o Apelo,  para deixar de condenar o Apelante no pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que deverão ser suportados pela parte 

Embargante/Apelado, observando-se a gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, ___ de setembro de 2014.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
                              Relator
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