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PROCESSO  CIVIL –  Apelação  Cível  –
Embargos à execução de  cumprimento de
sentença  –  Acolhimento  –  Condenação da
embargada  nos  honorários  sucumbenciais
–  Cabimento  – Aplicação  do  princípio  da
causalidade  –  Embargada  que  goza  dos
benefícios  da  gratuidade  judiciária  –
Suspensão  da  exibilidade  pelo  prazo  de
cinco anos – Inteligência do  art. 12, caput,
da Lei n. 1060/50 – Provimento.

- Pelo princípio da causalidade, aquele que
deu  causa  ao  ajuizamento  da  ação  deve
arcar com os ônus sucumbenciais.  Assim,
tendo a exequente incorrido em excesso de
execução,  sendo  procedente  o  pleito  Da
Fazenda  Pública,  a  embargada/exequente
foi  quem  deu  causa  ao  ajuizamento  da
ação e, assim, deve ela arcar com os ônus
sucumbenciais, todavia, certo é que, sendo
a  mesma  beneficiária  da  gratuidade
judiciária,  devem  as  verbas  referentes  à
sucumbência  permanecerem  com  a
exigibilidade  suspensa,  pelo  prazo  de  05
(cinco) anos, nos termos do art. 12, caput,
da Lei n. 1060/50.
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- “Art. 98…
§ 2º  A concessão de gratuidade não afasta  a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais  e  pelos  honorários  advocatícios
decorrentes de sua sucumbência.
§  3º  Vencido  o  beneficiário,  as  obrigações
decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob
condição  suspensiva  de  exigibilidade  e  somente
poderão  ser  executadas  se,  nos  5  (cinco)  anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as  certificou,  o  credor  demonstrar  que  deixou  de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade,  extinguindo-
se,  passado  esse  prazo,  tais  obrigações  do
beneficiário.” (CPC/2015).

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos o acima identificados.

A  C  O  R  D  A  M, em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal  de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  dar
provimento  à apelação cível, nos termos do voto do relator e da súmula de
julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível  interposta pelo
Estado da Paraíba, em face de Lindalva Dias, irresignado com os termos da
sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução oposta pelo
ente público, na qual o magistrado sentenciante acolheu os embargos, exclu-
indo o excesso de execução e, ao final, deixou de condenar a embargada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões do recurso, aduz a Fazenda Pú-
blica que o fato da parte sucumbente ser beneficiária da gratuidade judiciária
não a isenta de ser condenada ao pagamento de custas e honorários sucum-
benciais, sendo cabível a suspensão da exibilidade enquanto não puder pa-
gar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, no prazo de até cinco
anos, após o qual a obrigação fica extinta. 

Contrarrazões (fls. 22/24).
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Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fls. 33/34).

É o relatório, passo a decidir.

V O T O

Preenchidos  os  pressupostos  processuais
extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Conforme  fora  relatado, o  magistrado
sentenciante acolheu os embargos, excluindo o excesso de execução e, ao
final,  deixou  de  condenar  a  embargada  ao  pagamento  das  custas  e
honorários advocatícios sucumbenciais.

Argumenta  o recorrente/embargante  que a
sentença  deve  ser  reformada,  visto  que o  fato  da  parte  sucumbente  ser
beneficiária  da  gratuidade  judiciária  não  a  isenta  de  ser  condenada  ao
pagamento  de  custas  e  honorários  sucumbenciais,  sendo  cabível  a
suspensão  da  exibilidade  enquanto  não  puder  pagar,  sem  prejuízo  do
sustento próprio ou da família,  no prazo de até cinco anos, após o qual  a
obrigação fica extinta. 

De fato, a apelada/embargada foi quem deu
causa ao ajuizamento da ação de embargos à execução, quando apresentou
petição de cumprimento de sentença eivada de excesso de execução.

Assim, diante do princípio da causalidade,
quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução deve arcar com
os ônus sucumbenciais que, no caso, foi parte embargada, ora apelada.

Não é outro o escólio do C. STJ, “in verbis”.

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
DUAS  CDAS.  RESPONSABILIDADE  DA
EXECUTADA  PELO  AJUIZAMENTO  DA
EXECUÇÃO  EM  RELAÇÃO  À  SEGUNDA  CDA.
PAGAMENTO DO DÉBITO REALIZADO APÓS
O AJUIZAMENTO DO FEITO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.  INVERSÃO  DOS  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS COMPENSADOS
NA FORMA DA SÚMULA N. 306 DESTA CORTE.
1. Discute-se nos autos se a extinção da execução
fiscal  após  a  citação  do  devedor  em  razão  de
pagamento do débito realizado após o ajuizamento
do  feito,  e  antes  da  citação,  possibilita  a
condenação  da  Fazenda  Pública  em  honorários
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advocatícios.  2.  Pelo  princípio  da  causalidade,
condena-se em honorários advocatícios a parte que
deu causa ao ajuizamento do feito. Na hipótese em
tela,  a  execução  foi  corretamente  ajuizada  pelo
Fisco, eis que à época a empresa executada ainda
encontrava-se em débito.  Impende registrar que a
execução fiscal se refere a duas CDAs: uma relativa
a debito compensado antes do ajuizamento do feito
e outra relativa a débito quitado após o ajuizamento
do feito, sendo que o presente recurso especial trata
apenas da segunda CDA aqui citada.  3.  O aresto
guerreado merece reforma, eis que a peculiaridade
existente  nos  autos  permite  concluir  que  a
responsabilidade  pelo  ajuizamento  do  feito,  em
relação à segunda CDA, é da executada - eis que o
débito somente foi pago após o ajuizamento do feito
-, ainda que a extinção, de fato, tenha ocorrida após
a  citação  da  empresa.  Nesse  sentido:  REsp
1.178.874/PR,  Rel.  Ministro  Luiz  Fux,  Primeira
Turma,  DJe  27/08/2010.  4.  Constatada  a
responsabilidade  da executada  no ajuizamento  do
feito, em relação à segunda CDA, faz-se necessária
a inversão dos ônus da sucumbência em relação a
ela, eis que tal providência é decorrência lógica do
provimento  do  recurso  especial  no  ponto  e
consubstancia matéria de ordem pública passível de
conhecimento ex officio pelo magistrado consoante
a inteligência do art. 20 do CPC. Assim, o presente
recurso  especial  deve  ser  provido  para  afastar  a
condenação fazendária relativa à CDA cujo débito
foi pago após o ajuizamento do feito,  subsistindo,
porém, a condenação relativa à CDA cujo débito foi
compensado  anteriormente  ao  ajuizamento  da
demanda,  eis  que,  quanto  à  esta,  é  nítida  a
responsabilidade fazendária pelo incorreta inclusão
do débito nos autos da execução. 5. Uma vez que a
Corte a quo fixou a verba honorária com base em
ambas  as  CDAs,  e,  conforme  acima  exposto,
somente subsiste a condenação fazendária em uma
delas,  cada  parte  arcará  com  metade  da  verba
fixada, a qual será compensada na forma da Súmula
n.  306  desta  Corte.  6.  Recurso  especial  provido.
(STJ - REsp: 1217237 RJ 2010/0190825-4, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 22/02/2011,  T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 04/03/2011) (grifo nosso)
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E, 

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL
EXTINTA  EM  DECORRÊNCIA  DOPAGAMENTO
APÓS  A  CITAÇÃO.  CUSTAS  PROCESSUAIS.
PRINCÍPIO DACAUSALIDADE. 1. Em homenagem
ao princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais
devem  ser  imputados  a  quem  deu  causa  ao
ajuizamento  da  demanda.  2.  Hipótese  em  que  a
Execução  Fiscal  foi  extinta  em  virtude  do
pagamento  do  débito  após  a  citação,  razão  pela
qual o executado dev earcar com o pagamento das
custas  processuais.  3.  Recurso  Especial  provido.
(STJ - REsp: 1190149 RS 2010/0068112-4, Relator:
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  Data  de
Julgamento: 25/05/2010,  T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 30/06/2010)

De igual forma têm decidido os Sodalícios
estaduais, “in litteris”.

AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  FISCAL  -
PARCELAMENTO E PAGAMENTO DO DÉBITO
PRINCIPAL  APÓS  A  CITAÇÃO  -  IMPOSIÇÃO
DOS  ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA  AO
EXECUTADO - NECESSIDADE - SEGUIMENTO
DA  EXECUÇÃO  -  SENTENÇA  REFORMADA.  -
Sendo  constatado  que  o  executado  deu  causa  ao
ajuizamento  da  execução  fiscal,  ao  promover  o
pagamento  do  débito  principal  apenas  após  a
citação, impõe-se a condenação ao pagamento dos
honorários  de  sucumbência,  por  aplicação  do
princípio da causalidade. - A extinção integral do
processo de execução não se consolida apenas com
o adimplemento do débito principal, mas pressupõe,
ainda,  o  pagamento das  custas processuais  e  dos
honorários  advocatícios,  conforme  dispõe  o  art.
651  do  Código  de  Processo  Civil.(TJ-MG  -  AC:
10439100067669001  MG,  Relator:  Vanessa
Verdolim  Hudson  Andrade,  Data  de  Julgamento:
11/02/2014,  Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 19/02/2014). 

E,

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO  FISCAL.  ICMS.
PAGAMENTO  DO  DÉBITO.  PENDÊNCIA  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  E  CUSTAS
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
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O  pagamento  do  débito  após  o  ajuizamento  da
execução fiscal e da citação não exime o executado
do  pagamento  dos  honorários  advocatícios  e
custas. Precedentes do STJ. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  (Apelação  Cível  Nº
70063344345,  Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira
Cezar, Julgado em 24/04/2015).

Desta  forma,  vê-se  que  a  falta  de
condenação da apelada nos ônus da sucumbência merece reforma.

Outrossim,  calha  destacar  que  o  Digesto
Processual  Civil  dispõe  o  regramento  de  que,  mesmo  em se  tratando  de
beneficiário  da  gratuidade  judiciária,  a  sentença  que  julga  procedente  o
pedido deve condenar o sucumbente ao pagamento de custas e honorários,
suspendendo-se  a  exibilidade  dos  valores  relacionados,  até  que  a  parte
vencedora comprove melhoria nas condições do sucumbente ou decorrido o
prazo de cinco anos, quando tais obrigações ficam prescritas. Veja-se:

 “Art. 98…
§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a
responsabilidade  do  beneficiário  pelas
despesas  processuais  e  pelos  honorários
advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§  3º  Vencido  o  beneficiário,  as  obrigações
decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob
condição  suspensiva  de  exigibilidade e  somente
poderão  ser  executadas  se,  nos  5  (cinco)  anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que
as  certificou,  o  credor  demonstrar  que  deixou  de
existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade,  extinguindo-
se,  passado  esse  prazo,  tais  obrigações  do
beneficiário.” (CPC/2015).

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação cível, para
condenar a embargada/apelada nos ônus sucumbenciais,  fixando honorários
advocatícios dos embargos à execução e os recursais a favor da Fazenda
Pública,  em  um  total  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  da  execução,
ressaltando  que,  sendo  a  embargada  parte  beneficiária  da  gratuidade
judiciária,  as  verbas  referentes  às  custas  e  honorários  advocatícios
sucumbenciais devem ter  a exigibilidade suspensa, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 1060/50.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição plena,  em substituição  ao Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos, e o Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de março de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado -  Relator
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