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APELAÇÃO. EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
OPOSTOS  PELO  MUNICÍPIO  DE  ALAGOINHA.
ACOLHIMENTO.  INSURGÊNCIA  DO
EMBARGANTE.  CONDENAÇÃO  DO
EMBARGADO  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  OMISSÃO.  REFORMA  DO
JULGADO.  VERBA HONORÁRIA.  PAGAMENTO.
PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  FIXAÇÃO  NOS
MOLDES  DO  ART.  20,  I,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL  VIGENTE  À  ÉPOCA  DA
DECISÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, NOS
TERMOS  DO  ART.  12,  DA  LEI  Nº  1.060/50.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  Reconhecido  o  excesso  de  execução,  em sede  de
embargos, imperioso se torna a condenação, da parte
sucumbente, em honorários advocatícios.
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-  “Nos  termos  da  jurisprudência  deste  Superior
Tribunal,  o  benefício  da  assistência  judiciária
concedido no processo de conhecimento, nos termos
do art. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos
de liquidação e de execução, inclusive nos embargos
à  execução,  salvo  se  revogado  expressamente.”
(AgRg  no  REsp  1427963/ES,  Rel.  Ministro  Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, Dje
09/06/2015).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o apelo.

Trata-se  de  APELAÇÃO, fls.  16/21, interposta pelo
Município de Alagoinha, contra sentença, fls. 13/14, prolatada pela Juíza de Direito
da Comarca de Alagoinha que, nos autos dos  Embargos à Execução ajuizados em
desfavor de Roberto da Silva Oliveira proferiu julgamento nestes moldes:

Pelo exposto e tendo em vista o que mais dos autos
consta, diante da configuração da hipótese prevista
no  art.  743,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  Julgo
Procedentes os Embargos à Execução, por existir o
excesso  no  valor  executado  e,  por  via  de
consequência,  homologo  os  cálculos  de  fl.  07
apresentados pela parte embargante.
Sem custas e sem honorários advocatícios,  em face
da gratuidade da justiça.

Em  seu  arrazoado,  o  recorrente postula  a
condenação da parte embargada em honorários advocatícios,  não fazendo jus aos
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benefícios da Justiça Gratuita, caso em que sua exigibilidade não ficará suspensa. Por
fim, requer o provimento do apelo.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  24/25,  refutando  os
argumentos do reclamo, por ser o recorrido beneficiário da justiça gratuita. 

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

A  princípio,  importante  consignar  que  o  Novo
Código de Processo Civil não se aplica ao julgamento deste recurso, tendo em vista
que  seu  objeto  refere-se  aos  honorários  advocatícios  não  fixados  em  sentença
proferida e publicada no ano de 2015, correspondendo ao conceito de ato processual
praticado (art. 14, do Novo Código de Processo Civil).

Prosseguindo, colhe-se dos autos ter o Município de
Alagoinha ingressado  com  Embargos  à  Execução, em  face  de  Roberto  da  Silva
Oliveira, alegando existir  excesso  de  execução  nos  valores  discriminados  pelo
embargado  advindos  do  título  executivo  judicial  dos  autos  tombados  sob  o  nº
052.2009.000.600-9.

Ao apreciar o feito, a sentenciante acolheu o pleito,
por entender existir excesso no valor executado, abstendo-se, outrossim, de condenar
a parte promovida em honorários advocatícios, dando ensejo ao manejo do reclamo
em evidência. 
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Assiste parcial razão ao recorrente.

O  nosso  ordenamento  jurídico  é  pautado  pelo
princípio da causalidade, ou seja, somente aquele  que deu causa à demanda ou ao
incidente processual deverá arcar com as despesas dela decorrentes, entre as quais
constam os honorários advocatícios.

Nesse  compasso,  segundo  o  princípio  da
causalidade, as despesas advindas do processo constituem-se no ônus para aquele
que deu causa à demanda. A propósito, vale citar a doutrina de Nelson Nery Júnior
e Rosa Maria Andrade Nery, a qual preleciona:

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa
à  propositura  da  demanda  ou  à  instauração  de
incidente processual deve responder pelas despesas
daí decorrentes, isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução
de  algumas  questões  sobre  responsabilidade  pelas
despesas  do  processo.  (Código  de  processo  civil
comentado.  10.  ed.  rev.  ampl.  e  atual.  São  Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 222).

Calha trazer a lume o recente julgado deste Tribunal
de Justiça, proferida nos autos da Apelação nº 0000327-23.2012.815.0521, da lavra da
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes,  Terceira  Câmara  Cível,  DJ
13.03.2018 e DP 16.03.2018:

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA.  AUSÊNCIA DE  CONDENAÇÃO
DA  PARTE  EM  CUSTAS  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE  RECURSAL.  REJEIÇÃO.
BENEFICIÁRIA  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.
CONDENAÇÃO E SUSPENSÃO PELO PRAZO DE

Apelação Cível nº 0001470-81.2011.815.0521                                               4



CINCO  ANOS  OU  TÉRMINO  DA
HIPOSSUFICIÊNCIA DE ACORDO COM O ART. 12
DA  LEI  1.060/50.  REFORMA  DO  DECISUM.
PROVIMENTO. 
-  A sentença que homologou os cálculos deixou de
condenar  à  embargada  nas  verbas  sucumbenciais,
contrariando o disposto no art. 12 da Lei n. 1060/50,
assim  como,  o  §  3º  do  art.  98  do  CPC,  o  que  de
pronto,  já  evidencia  o  interesse  estatal  em  sua
reforma.
- Nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50, persiste a
responsabilidade  do  beneficiário  da  gratuidade
judiciária  ao  pagamento  da  sucumbência,  com  a
ressalva, porém, da obrigação de ficar suspensa até
que cesse a situação de hipossuficiência ou prescreva
a obrigação em cinco anos.

À  luz  desse  substrato,  tem-se  a  necessidade  de
condenação da parte exequente,  vencida no âmbito dos Embargos à Execução, ao
pagamento de honorários sucumbenciais, os quais, dada a concessão do benefício da
justiça gratuita à fl. 12, dos autos em apenso, não poderão ser cobrados de imediato,
mas  sim,  ficarão  sob  condição  suspensiva,  dependente  da  cessação  da
hipossuficiência de recursos da parte.

Acrescente-se  que  é  entendimento  assente  deste
Sodalício,  conforme  precedente  abaixo  colacionado,  ser  cabível  a  fixação  de
honorários advocatícios em sede de Embargos à Execução, mesmo quando a parte
sucumbente for beneficiária da justiça gratuita, senão vejamos:

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO
DO  POLO  VENCIDO  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PARTE  BENEFICIÁRIA  DA
JUSTIÇA  GRATUITA.  INSUBSISTÊNCIA  DO
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DECISUM  NESSE  PONTO.  SALUTAR
CONDENAÇÃO,  COM  A  CONSEGUINTE
SUSPENSÃO  DA EXIGIBILIDADE,  NOS  TERMOS
DO ART.  12,  DA LEI N.  1.060/1950 E DO NOVEL
ART. 98, §§ 2º E 3º, DO CPC/15. JURISPRUDÊNCIA
PÁTRIA.  FIXAÇÃO.  REFORMA  DA  DECISÃO
NESSE  PONTO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -
Nos termos do teor revogado do artigo 12, da Lei n.
1.060/1950, vigente à época da prolação da sentença,
bem assim do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Novo Código
de  Processo  Civil,  e  da  mais  abalizada
Jurisprudência pátria, ainda que o polo vencido seja
beneficiário da Justiça  Gratuita,  deve o mesmo ser
condenado nos ônus sucumbenciais, com a ressalva,
contudo de que tais não são exigíveis de imediato,
mas sim pendentes de condição suspensiva. (TJPB nº
0000303-92.2012.815.0521,  Rel.  Des.  João  Alves  da
Silva, J. 14/09/2016).

Diante do artigo supracitado e ainda, levando-se em
consideração  a  redução  do  valor  executado  para  o  importe  de  R$  1.742,46  (mil
setecentos  e  quarenta  e  dois  reais  e  quarenta  e  seis  centavos),  fl.  07,  fixo  os
honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre esta quantia, atentando-se à
condição suspensiva atualmente prevista  no art.  98,  §  3º,  do  Código de  Processo
Civil, nos moldes do extinto art. 12, da Lei nº 1.060/1950.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO APELO, para fixar o pagamento dos honorários advocatícios pelo demandado,
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a
execução, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
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Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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