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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000177-16.2009.815.0111.
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Cabaceiras.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Francisco de Assis Santos.
ADVOGADO: Rinaldo Barbosa de Melo (OAB-PB 6564).
APELADO: Município de São Domingos do Cariri.
ADVOGADO: Ênio da Silva Maia (OAB-PB 14.098)

EMENTA: NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  PERDA  SUPERVENIENTE  DO  OBJETO.
APELAÇÃO DO PROMOVIDO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  VERBA
SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA PARTE QUE DEU CAUSA A DEMANDA.
HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE RECORRENTE.  IMPOSSIBILIDADE
DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE ADVERSA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN
PEJUS.  PEDIDO  DE  ANÁLISE  DE  PLEITO  FORMULADO  NA
CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO  ART.  315,  CAPUT,  DO  CPC/73,  VIGENTE  A ÉPOCA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que mesmo nas hipóteses de extinção
do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, deve ser
atribuído o ônus da sucumbência a quem deu causa à demanda.

Inexistente  irresignação  do  Ente  Municipal  quanto  os  honorários  sucumbenciais,
descabida  a  condenar  parte  ao  pagamento  dos  honorários  sucumbenciais,  em
observância ao princípio da Non Reformatio in Pejus.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0000177-16.2009.815.0111, em que figuram como Apelante Francisco de
Assis Santos e como Apelado o Município de São Domingos do Cariri.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Francisco  de  Assis  Santos  interpôs  Apelação contra  a  Sentença  de  f.
136/137, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cabaceiras, nos autos da
Ação de Nunciação de Obra Nova em face dele ajuizada pelo  Município de São
Domingos do Cariri,  que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão
da  carência  da  ação  por  ausência  de  interesse  processual  decorrente  da  perda
superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sem condenação ao
pagamento dos honorários sucumbenciais. 



Em suas  razões,  f.  161/172,  alegou  que  o  juízo  deveria  ter  analisado  na
sentença o pedido de condenação do Autor ao pagamento de multa indenizatória
formulado  na  Contestação  e  que  nos  casos  de  extinção  do  processo  por  perda
superveniente do objeto é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais.

Pugnou pelo provimento  do Recurso para que Sentença seja  reformada e
analisado o pedido de multa  indenizatória  formulado na Contestação,  fixando os
honorários sucumbenciais.

Nas  Contrarrazões,  f.  175/180,  o  Apelado  requereu  o  desprovimento  do
Recurso, alegando que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por
quem deu causa a demanda,  e que no caso dos autos o Apelante abusou do seu
direito de propriedade, dando causa a lide.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O art. 85, caput, do CPC, dispõe que sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que mesmo nas hipóteses de
extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto,
deve ser atribuído o ônus da sucumbência a quem deu causa à demanda2.

Verifica  nos  autos,  que  no momento  da  propositura  da  demanda o  Autor
objetivava embargar uma cerca construída pelo Promovido em sua propriedade que
estaria impedindo o acesso a uma das vias públicas do município, pelo que a tutela
jurisdicional  seria  útil,  necessária  e  adequada aos  fins  pretendidos,  sendo que  a
perda do interesse processual ocorreu posteriormente em razão da procedência do
pedido da Ação de Desapropriação ajuizada pela Edilidade que tinha como objeto o
mesmo imóvel da presente Ação de Nunciação. 

1Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
2PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR EXTINTA EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DE
OBJETO. ART. 20 DO CPC: HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. 1. Os
honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como
apregoa o princípio da causalidade, pois a ratio desse entendimento está em desencadear um processo sem justo
motivo e mesmo que de boa-fé (AgRg no REsp. 1.458.304/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 3.12.2014). 2.
Recurso Especial provido. sic (Recurso Especial nº 1.526.978-SP - Segunda Turma - Ministro Relator HERMAN
BENJAMIM - j. 09/06/2015) 
PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. ART.  462 DO
CPC. LEI MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO DE ÁREA URBANA E POSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES.  PERDA DE OBJETO DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA
NOVA.  ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA  A  CARGO  DOS  RÉUS.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.
APLICAÇÃO. (...) 2. Há de ser reconhecida a perda de objeto superveniente de ação de nunciação de obra nova
que tem por fundamento a edificação irregular em área de preservação ambiental quando legislação posterior
altera  a destinação da área,  passando a permitir  a  construção de prédios comerciais.  3.  Em homenagem ao
princípio da causalidade, a extinção do processo sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, impõe seja
condenado nos ônus da sucumbência aquele que motivou o ajuizamento da ação. 4. Embargos de declaração
acolhidos para se reconhecer a perda de objeto do processo.  sic (EDcl no AgRg no AREsp nº 59.315-SP -
Terceira Turma - Ministro Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 17/05/2016) 



A verba honorária deve ser suportada pelo Promovido, tendo em vista que
comprovado nos autos que o ente municipal não deu causa ao ajuizamento do feito,
mormente quando considerado a procedência do pedido da ação de desapropriação
posteriormente ajuizada.

Entretanto,  considerando  a  ausência  de  irresignação  do  Ente  Municipal
quanto os honorários sucumbenciais, deixo de condenar o Apelante/Promovido ao
pagamento  dos  honorários  sucumbenciais,  em  observância  ao  princípio  da Non
Reformatio in Pejus.

Quanto  a  alegação  do Apelante  de  necessidade  da  análise  do  seu  pedido
formulado na peça contestatória, objetivando a condenação do Autor ao pagamento
de multa indenizatória, verifica-se que o seu pedido deveria ter sido formulado por
meio de Reconvenção, consoante disposto no art. 315, do CPC/73, vigente a época, o
que não foi observado, razão pela qual descabida sua análise.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento realizado na Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


