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Advogado : Cláudio G. Cunha
2º Apelante : Município de Mari
Advogado : Eric Alves Montenegro
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JUIZO  DE  ADMISSIBILIDADE  DO  PRIMEIRO  RECURSO.
VÍCIO NA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA
NA DECISÃO  HOSTILIZADA.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
CONSUBSTANCIAÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
APRECIAÇÃO  DE  OFÍCIO.  NÃO  CONHECIMENTO  DESSE
PONTO.

Não pode o órgão judicial derivado conhecer de questão  que não
tenha sido apreciada originariamente pelo juízo de primeiro grau,
pois  criará  obstáculo  em  desfavor  da  parte  sucumbente,
impedindo a rediscussão da matéria e, por via de consequência,
caracterizando a supressão de instância.

PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIRA APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA
DO  EMBARGANTE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS.  MATERIALIZAÇÃO  DO  POSTULADO  DA
CAUSALIDADE.  ARBITRAMENTO  NA  FORMA  DO  §4º  DO
ART. 20, DO CPC. PROVIMENTO.

Na  situação  em  que  os  embargos  à  execução  são  rejeitados,  o
embargante  suporta  o  ônus  inerentes  à  provocação  do  órgão
judicial  de  forma  não  exitosa,  em  razão  dos  princípios  da
sucumbência e da causalidade.
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SEGUNDA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO
NÃO  DEMONSTRADO.  REJEIÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA  DOS
FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  EMBARGANTE.
DESPROVIMENTO.

Alegado o excesso de execução, o embargante suporta o ônus de
demonstrar em que consiste a incompatibilidade dos cálculos em
relação à extensão da prestação efetivamente devida.

V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em não conhecer, de ofício, de parte do
primeiro recurso, e na parcela admitida, dar-lhe provimento, e desprover a segunda
apelação.

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por Rivanilda Pereira da Silva
e pelo Município de Mari  contra sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Mari
nos autos dos embargos à execução por aquela oposta em face deste.

O Juízo a quo rejeitou os embargos à execução por entender que o
excesso de execução alegado não foi demonstrado pelo embargante, deixando de fixar
honorários advocatícios pela inexistência de sucumbência e da singeleza do feito.

Assevera  a  primeira  apelante  que  houve  a  configuração  da
sucumbência,  por  ter  triangularizado  a  relação  processual  após  sua  intimação  para
impugnar os embargos, asseverando que inexistiria sucumbente na situação em que a
demanda tivesse sido rejeitada liminarmente. 

Sustenta  que,  além  da  oposição  dos  embargos  à  execução,
impugnou o valor dado a causa, afirmando que este pleito foi arquivado sem que o
Juízo a quo corrigisse esse requisito da petição inicial.

Pugna pelo provimento do apelo para corrigir o valor da causa,
bem como condenar  o  apelado  ao  pagamento  dos  honorários  advocatícios  a  serem
arbitrados por este Órgão.

Alega  o  Município  de  Mari,  ora  segundo  apelante,  que  estava
impedido de apresentar o memorial de cálculo para demonstrar o excesso por não ter
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obtido informação do conteúdo da demanda executiva, sustentando que o credor detém
o ônus relativo à instrução da execução com os cálculos detalhados que embasem o seu
pleito.

Invoca  na  defesa  dos  seus  argumentos  concernentes  à
apresentação de cálculo por parte do embargado que a verba em questão é indisponível,
por fazer parte do erário público, pugnando pelo provimento do apelo para anular a
decisão hostilizada.

O  apelado  pontua  que  a  sentença  está  compatível  com  o
ordenamento jurídico, porquanto este exige que a alegação de excesso de execução seja
acompanhada de memorial de cálculo, discriminando-o, e pleiteia o desprovimento do
apelo do segundo recorrente.

O ministério público não opina por ausência de interesse público a
justificar sua intervenção, f. 46/48.

É o relatório.

VOTO.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes

1 – Juízo de admissibilidade.

A primeira  apelação,  além  de  devolver  a  questão  relativa  aos
honorários advocatícios, questiona a ausência de regularização da petição inicial no que
diz respeito ao valor da causa.

Não pode o órgão judicial derivado conhecer de questão que não
tenha sido apreciada originariamente pelo juízo de primeiro grau, pois criará obstáculo
em desfavor da parte sucumbente, impedindo a rediscussão da matéria e, por via de
consequência, caracterizando a supressão de instância.

Nesse sentido colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais:

AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADAPTAÇÕES NO
ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA PARA FINS DE GARANTIR ACESSIBILIDADE
A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO PREVISTA NO ART. 227, §
2º,  DA CF. POSSIBILIDADE.  Não cabe ao Órgão Judicial de 2º grau decidir
questões que não tenham sido alvo de apreciação pela instância originária,
não  permitindo  a  Lei  a  possibilidade  de  supressão  de  instância. A
determinação de que os logradouros e edifícios de uso público sejam adaptados
e permitam a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência está prevista
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na própria Constituição Federal (art. 227, § 2º). No caso, após vários laudos e
vistorias.  na  primeira  vistoria  (datada  de  20/5/2008)  foram  constatadas
inúmeras  irregularidades  no  Estádio.  constata-se  ainda  existirem
irregularidades  a  serem  corrigidas,  não  devendo  ser  reformada  a  decisão
agravada, pois os portadores de necessidades especiais não podem ficar à mercê
da  solução  de  problemas  de  ordem  administrativa,  devendo  ser  ressaltado,
ainda, que o Estádio NÃO SERÁ INTERDITADO caso a determinação judicial
seja cumprida.  (TJMG; AGIN 1.0024.13.251048-8/001;  Rel.  Des.  Wander Paulo
Marotta Moreira; Julg. 18/02/2014; DJEMG 21/02/2014)

Diante  dessas  circunstâncias,  este  Órgão  Recursal  está
impossibilitado de emitir juízo de valor acerca do vício da petição inicial, notadamente
em relação ao valor da causa, porquanto esse ponto se encontra fora do contexto do
decisum hostilizado.

Em  face  do  exposto, NÃO  CONHEÇO  DE  PARTE  DA
PRIMEIRA APELAÇÃO NA MATÉRIA CONCERNENTE AO VÍCIO DA PETIÇÃO
INICIAL.

2- Mérito

Os pontos  controvertidos  a  serem solucionados por  este  Órgão
recursal  são  dois:  a  decisão  que  rejeitou  os  embargos  à  execução  por  ausência  de
memorial  de  cálculos,  bem  como  a  inocorrência  de  condenação  do  sucumbente  ao
pagamento de honorários advocatícios.

A sentença hostilizada foi prolatada nos seguintes termos:

Diante o exposto, REJEITO, LIMINARMENTE, OS EMBARGOS, com fulcro no
art. 739-A, §5º c/c art. 739, II, ambos do CPC e EM CONSEQUÊNCIA, extingo o
processo sem resolução de mérito.

Insurge-se o Município de Mari contra a sentença, alegando que
estava impedido de apresentar o memorial de cálculo para demonstrar o excesso por
não ter obtido informação sobre o conteúdo da demanda executiva, e pontua que o
credor detém o ônus relativo à instrução da execução com os cálculos detalhados que
embasem o seu pleito.

Invoca,  ainda,  na  defesa  dos  seus  argumentos  concernentes  à
apresentação de cálculo por parte do embargado que a verba em questão é indisponível,
por fazer parte do erário público, pugnando pelo provimento do apelo para anular a
decisão hostilizada.

Inicialmente, deixo consignado que há materialização do  error in
procedendo nesta relação processual, haja vista que houve rejeição liminar dos embargos
na forma do §5º do 739-A após a impugnação da demanda, f. 09/12, o que configura o
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vício apontado.

No entanto,  deixo  de  reconhecer  essa  mácula,  porquanto  o  ato
praticado não ocasionou prejuízo a embargada, ora primeiro apelante, haja vista que a
pretensão do embargante, segundo apelante, não foi acolhida nem ocasionou nenhum
efeito na execução em tramitação.

Afastada  a  configuração  da  nulidade  por  ausência  de  prejuízo
suportado pela embargada, verifico que os pontos delineados na segunda apelação no
que  dizem  respeito  à  impossibilidade  de  apresentar  o  memorial  de  cálculos  e  à
indisponibilidade  da  verba  pública  são  circunstâncias  que  não  têm  força  para
desconstituir a pretensão executiva.

Isso por que o pleito formulado na exordial tem como causa de
pedir  o  excesso  de  execução,  e  o  ônus  para  comprovar  essa  alegação  recai  sobre  o
embargante, ora segundo apelante, na forma do art. 331, I, CPC, razão pela qual inexiste
retoque a ser efetivado na sentença no tocante ao capítulo concernente ao mérito do
recurso.

Outro  não é  o  entendimento deste  Tribunal,  conforme julgados
que transcrevo:

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  MUNICÍPIO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  OU
APRESENTAÇÃO DE PLANILHA.  ÔNUS PREVISTO NO ART.  333,  II,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  DESRESPEITO  AO  ART.  739-A,  §5º,  DO
DIPLOMA  REFERIDO.  ENTENDIMENTO  CRISTALINO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SÚPLICA.</p>
<p>  "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."; (§5º do art. 739-A do CPC)</p>
<p> As meras alegações desprovidas de conteúdo probatório não são aptas a
amparar a pretensão de fulminar a execução, ainda mais quando esta encontra-
se  ancorada  por  título  judicial.</p>  <p>  IRRESIGNAÇÃO  DO
EXEQUENTE/EMBARGADO.  REJEIÇÃO  LIMINAR  DOS  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA EM VIRTUDE DA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA. LABOR DESENVOLVIDO PELO PATRONO
DA PARTE EMBARGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 20, §4º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE E
DE  FORMA  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.  MODIFICAÇÃO  DA
SENTENÇA  NESSE  PONTO.  ALTERAÇÃO  DO  VALOR  DA  CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. ENTENDIMENTO DO
TRIBUNAL CIDADÃO. PROVIMENTO PARCIAL MONOCRÁTICO.</p> <p>
São cabíveis honorários advocatícios em favor do patrono do embargado TJPB -
Acórdão  do  processo  nº  00002214820138150611  -  Órgão  (-  Não  possui  -)  -
Relator DES JOSE RICARDO PORTO - j. em 24-07-2014 
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APELAÇÃO  CÍVEL -  EXECUÇÃO  -  SENTENÇA QUE  HOMOLOGOU  OS
CÁLCULOS  ANEXADOS  PELA EXEQUENTE  -  APELO  -  ALEGAÇÃO  DE
EXCESSO -  APELANTE QUE NAO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO
CONSTITUTIVO  DE  SEU  DIREITO  -  EXECUTADO  QUE  NÃO  ANEXOU
PLANILHA  DEMONSTRANDO  O  VALOR  QUE  ENTENDIA  CORRETO  -
DESPROVIMENTO. -  Resta evidente que o apelante não se  desincumbiu de
provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC, pois
apenas se  limitou a afirmar sua insatisfação quanto ao valor  executado sem
trazer  qualquer  cálculo  que  comprovasse  suas  alegações.  -  Nos  embargos  à
execução, é ônus do executado a comprovação do alegado excesso, mediante a
apresentação de novos cálculos  e  planilhas,  não satisfazendo o juízo a mera
dedução  de  argumentos  destituídos  de  embasamento.TJPB  -  Acórdão  do
processo nº 05520100001597001 - Órgão (1ª CÂMARA CÍVEL) - Relator Leandro
dos Santos - j. em 07-03-2013 

Ultrapassada a análise das razões veiculadas no segundo recurso,
passo a enfrentar a pretensão relativa aos honorários advocatícios.

Assevera  a  primeira  apelante  que  houve  a  configuração  da
sucumbência,  por  ter  triangularizado  a  relação  processual  após  sua  intimação  para
impugnar os embargos, asseverando que inexistiria sucumbente na situação em que a
demanda tivesse sido rejeitada liminarmente. 

Sustenta  que,  além  da  oposição  dos  embargos  à  execução,
impugnou o valor dado a causa, afirmando que este pleito foi arquivado sem que o
Juízo a quo corrigisse esse vício, pugnando pelo provimento do seu apelo para corrigir o
valor  da  causa,  bem  como  condenar  o  apelado  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios quantia a ser arbitrada por este Órgão ad quem.

O  ponto  relativo  ao  vício  da  petição  já  foi  solucionado,  e  a
controvérsia  da  segunda  apelação  cinge-se  apenas  aos  honorários  advocatícios,  que
passo a analisá-lo. 

Os honorários do advogado são devidos se a atuação do litigante
exigir providência na defesa de seus interesses.

E na situação em que os embargos à execução são rejeitados, o
embargante suporta os ônus inerentes à provocação do órgão judicial de forma não
exitosa, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Nas ações em que a fazenda pública é parte vencida, aplicam-se as
disposições do §4º do art. 20 do CPC, significando dizer que o quantum dos honorários
deve ser arbitrado consoante apreciação equitativa do juízo, sem as balizas do mínimo e
máximo fixadas pelo § 3º do mesmo dispositivo legal.

No caso concreto, as hipóteses das alíneas 'a', 'b', e 'c' incidirão em
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razão da configuração de comando judicial sem conteúdo condenatório, na forma do
§4º do art. 20, do Código de Processo Civil.

As circunstâncias fáticas delineadas nestes autos denotam que o
advogado do primeiro apelante, parte vencedora nesta relação processual, empreendeu
todos os esforços no sentido de obter a tutela jurisdicional favorável ao seu constituinte,
o que está retratado pelo zelo do profissional em relação à discussão veiculada nesta
demanda, e essa circunstância fática autoriza a fixação dos honorários no importe de R$
1.000,00. 

Com essas  considerações,  NÃO CONHECIDO DE PARTE DO
PRIMEIRO RECURSO,  E  NA PARCELA ADMITIDA,  DOU-LHE  PROVIMENTO
para  arbitrar  os  honorários  advocatícios  no  importe  de  R$  1.000,00,  e  NEGO
PROVIMENTO A SEGUNDA APELAÇÃO, mantendo irretocáveis os demais termos
da sentença.

É o voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 de setembro de 2014, conforme certidão de
julgamento  de  f.  61.  Participaram do  julgamento,  além desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr.
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 17 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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