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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA 
– ANUÊNCIA DO PROMOVIDO – EXTINÇÃO DO 
PROCESSO –  INTELIGÊNCIA  DO ART.  26  DO 
CPC  -  BENEFICIÁRIO  DA  ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA  -  POSSIBILIDADE  DE 
CONDENAÇÃO  NO  ÔNUS  SUCUMBENCIAL  – 
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO 
STJ -  INTELIGÊNCIA DO  ART. 557,  §1º-A, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –  PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO.
− Existindo  pedido  de  desistência,  após 
aperfeiçoada a relação processual,  impende-se à 
parte  desistente  o  pagamento  de  honorários 
advocatícios, nos termos do artigo 26 do Código de 
Processo Civil ; 
− A concessão  da  gratuidade  de  justiça  não 
impede a condenação ao pagamento dos ônus da 
sucumbência,  mas  tão-somente  suspende  a 
exigibilidade  da  verba  honorária  pelo  prazo  de 
cinco anos. Recurso de apelação provido. 
– “Art. 557. omissis § 1o-A Se a decisão recorrida  
estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou 
com  jurisprudência  dominante  do  Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator  
poderá dar provimento ao recurso.”
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VISTOS,
Trata-se de apelação cível  interposta pelo  MUNICÍPIO DE 

CAJAZEIRAS  em  face  de  sentença  prolatada,  às  fls.  289/90,  que 
homologou  o pedido  de  desistência  formulado  pelo  autor,  extinguindo o 
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.  267, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil. 

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  294/295,  a  edilidade 
recorrente alega, em resumo, que o deferimento da gratuidade judiciária ao 
requerente não o isenta do pagamento das verbas de sucumbência. 

Destaca  que,  mesmo  com  a  desistência  da  lide,  os 
honorários e despesas devem ser pagos pela parte desistente. 

Termina  por  pugnar  pelo  conhecimento  e  provimento  do 
apelo,  para  que  seja  reformada  a  sentença  recorrida,  sendo  fixada  a 
obrigação de pagamento pelos ônus sucumbenciais. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 296v.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou 

de  emitir  parecer  conclusivo,  porquanto  ausente  interesse  público  que 
recomende sua intervenção (fls. 303/306).

É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO

Vislumbro  que  o  presente  caso  comporta  análise 
monocrática,  consoante autoriza o art.  557,  §º-A1,  do CPC, porquanto a 
decisão  de  1º  grau  fora  prolatada  em  desacordo  ao  entendimento 
jurisprudencial  dominante  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  conforme 
veremos.

Cinge-se o mérito perseguido no presente apelo em perquirir 
acerca da possibilidade de condenação da parte apelada ao pagamento 
dos ônus sucumbenciais, muito embora tenha sido deferida a gratuidade 
judiciária. 

Conforme se depreende pelo estudo dos autos, a sentença 
homologou o pedido de desistência formulado pelo apelado, deixando de 
condenar o recorrido no pagamento das verbas sucumbenciais. 

Dispõe  o  art.  26  do  Código  de  Processo  Civil  que  Se o 
processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 
despesas  e  os  honorários  serão  pagos  pela  parte  que  desistiu  ou  
reconheceu. 

Nesse  diapasão,  no  caso  de  condenação  da  parte 
beneficiada pela justiça gratuita, é entendimento pacificado nesta Corte de 
Justiça, bem assim no Colendo Superior Tribunal de Justiça que não há 
que se falar em isenção total e incondicional pelos ônus de sucumbência, 

1 Art. 557.  Omissis. § 1º-A - Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal  Superior,  o relator poderá dar 
provimento ao recurso. 
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mas sim em suspensão de sua cobrança, nos termos prescritos pelo art.12 
da Lei nº1.060/50, que dispõe in litteris: 

A parte  beneficiada  pela  isenção do pagamento 
das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que 
possa fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou  
da família. Se, dentro de 5 (cinco) anos, a contar da 
sentença final, o assistido não puder satisfazer tal  
pagamento,  a obrigação ficará prescrita.(grifos e 
destaques de agora)

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 
“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO  E 
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
DIÁRIAS.  MILITAR  EGRESSO  DO  CURSO  DE 
FORMAÇÃO  DE  OFICIAL  DO  CORPO  DE 
BOMBEIROS  MILITAR  DO  ESTADO  DO  AMAPÁ. 
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, 
II  DO  CPC.  RAZÕES  RECURSAIS  QUE  NÃO 
IMPUGNAM  ÚNICO  FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO 
RECORRIDO.  SÚMULA  284/STF.  É  CABÍVEL 
CONDENAÇÃO  DO  BENEFICIÁRIO  DA  JUSTIÇA 
GRATUITA  EM  VERBAS  SUCUMBENCIAIS, 
FICANDO  A  COBRANÇA  SUSPENSA  POR  ATÉ 
CINCO  ANOS.  AGRAVO  REGIMENTAL 
DESPROVIDO. [...]. 2. No tocante ao mérito, as razões 
recursais  estão dissociadas do único fundamento do 
acórdão  recorrido  de  que  não  há  respaldo  para  o 
recebimento  de  diárias  se  houve  o  recebimento  de 
auxílio mensal de R$ 1.933,19, equivalente à ajuda de 
custo,  destinado  ao  custeio  de  despesas  com 
locomoção e instalação, além do custeio pelo Estado 
das  passagens  aéreas  e  da  oferta  de  alojamento  e 
alimentação.  3.  É  cabível  a  condenação  do 
beneficiário  da  Justiça  Gratuita  em  custas  e 
honorários  advocatícios  ficando  a  cobrança 
suspensa  por  até  cinco  anos,  enquanto 
perdurarem as condições materiais que permitiram 
a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 
Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. (STJ 
-  AgRg  no  AREsp:  271767  AP  2012/0265985-8, 
Relator:  Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO, 
Data  de  Julgamento:  08/04/2014,  T1  -  PRIMEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014)” (grifos 
acrescidos).

“PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
INVIABILIDADE  DE  ANÁLISE  EM  SEDE  DE 
RECURSO ESPECIAL.  BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 
GRATUITA.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.1. 
A discussão acerca da recepção dos arts.  11,  § 2º, e 
12 da Lei n. 1.060⁄50, pela atual Constituição Federal, 
é matéria que refoge ao âmbito do recurso especial.2. 
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Ademais,  nos processos em que as partes litigam 
sob  o  pálio  da  justiça  gratuita,  deve  haver 
condenação  em  honorários  advocatícios 
sucumbenciais  cuja  cobrança,  todavia,  ficará 
suspensa  por  até  cinco  anos,  enquanto 
perdurarem as condições materiais que permitiram 
a  concessão  do  benefício  da  gratuidade  da 
justiça.Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 
384.163⁄SP,  Rel.  Min.  HUMBERTO  MARTINS,  DJe 
25.10.2013” (sem grifos no original).

Nesse  cenário,  é  de  rigor  a  condenação  da  parte  que 
desistiu do processo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, 
mesmo sendo  parte beneficiária de assistência judiciária, conforme dispõe 
o citado artigo12 da Lei n.º1.060/50, que o beneficiário pela isenção ficará 
obrigada a pagá-las,  desde que possa fazê-lo sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família, e, ainda, se no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da 
sentença, o assistido não puder adimplir, prescreverá a obrigação. 

Ou  seja,  não  redunda  em  isenção  plena  e  total  do 
pagamento das despesas processuais,  somente obstando-se a cobrança 
enquanto existente a situação de impossibilidade de pagamento. 

Na situação em tela,  visto que não houve condenação da 
parte demandante ao pagamentos dos ônus decorrentes de sua desistência 
processual, urge que se opere a revisão do julgado neste sentido. 

Assim,  mesmo  sendo  o  apelado  beneficiário  da  justiça 
gratuita, não há que se falar em inexistência do dever de pagar as verbas 
de sucumbência. 

Sobre  o  tema,  urge  acrescer  que  os  critérios  para 
determinação dos honorários advocatícios estão delineados no § 4º , do art. 
20, do Código de Processo Civil, aplicáveis à situação em disceptação,  in 
verbis: 

"§  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 eqüitativa do 
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do  
parágrafo anterior ". (destaques acrescidos). 

Com efeito, no caso dos autos, não houve condenação da 
parte autora, mas tão somente homologação do seu pedido de desistência, 
não podendo ser aplicado o disposto no art. 20, § 3º, do CPC, devendo, 
pois, ser fixada a verba honorária sucumbencial nos termos do art. 20, § 4º, 
do citado diploma legal.

Assim,  tendo  em  vista  que  o  patrono  da  recorrente  não 
dispendeu maiores esforços na lide, vez que apenas peticiou uma única 
vez  nos  autos  quando  da  sua  anuência  com  o  pedido  de  desistência 
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formulado pela parte recorrida, entendo que deva ser fixado o montante da 
condenação em honorários advocatícios no patamar de R$ 1.000,00 (um 
mil  reais),  consoante  os  padrões  normais  de  razoabilidade  e 
proporcionalidade,  sendo  suficiente  para  remunerar  a  atividade 
desenvolvida pelo patrono judicial da parte apelante. 

Nesta linha de entendimento, segue adiante julgado do 
Superior Tribunal de Justiça: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  DESISTÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO 
DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO. 
VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO 
OCORRÊNCIA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA. CPC, ART. 
20,  §  4.º.  RAZOABILIDADE.CONFIRMAÇÃO  DO 
VALOR  FIXADO  (R$  1.000,00). 1.-  O  Tribunal  de 
origem  apreciou  todas  as  questões  relevantes 
aodeslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi 
submetido. Nãohá que falar, portanto, em violação do 
artigo  535  do  CPC  ou  negativade  prestação 
jurisdicional. 2.- O valor fixado a título de honorários 
advocatícios  não  é  inadequado  para  o  caso 
concreto.  O Tribunal  a quo manteve  o valor  dos 
honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em 
vista  a  extinção  do  processo  e  os  esforços 
despendidos  pelo  causídico  no  decorrer  do 
processo. Dessa forma, o valor fixado não é ínfimo 
e,por isso, não há razão para alterá-lo. 3.-  Agravo 
Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 202361 
MG  2012/0148767-7,  Relator:  Ministro  SIDNEI 
BENETI,  Data  de  Julgamento:  23/10/2012,  T3  - 
TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
07/11/2012) (grifos acrescidos).

DISPOSITIVO

  
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, AO APELO, com fulcro 
no  art.  557,  §1º-A,  do  CPC,  reformando-se  parcialmente  a  sentença 
hostilizada,  a  fim  de  condenar  a  parte  recorrida  ao  pagamento  dos 
honorários  advocatícios,  no  montante  de  R$  1.000,00  (Um  mil  reais), 
ficando,  porém,  suspensa  a  cobrança  de  tal  encargo,  por  ser  a  parte 
beneficiária  da  justiça  gratuita,  enquanto  perdurar  o  seu  estado  de 
hiposuficiência, pelo período máximo de 5 (cinco) anos, findo o qual restará 
prescrita a obrigação. 

P.I.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
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Relator
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