
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0001333-65.2012.815.0521
Origem : Comarca de Alagoinha
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Município de Alagoinha
Advogado  : Marinaldo Bezerra Pontes – OAB/PB nº 10.057
Apelado : Severino Francisco da Silva
Advogado : Eginaldes de Andrade Filho - OAB/PB nº 10.506

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA. SUBLEVAÇÃO DO PROMOVIDO.
PRETENSÃO  RECURSAL.  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.
DEFERIMENTO  DA  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA
QUE  NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE  DO
BENEFICIÁRIO PELOS ÔNUS DECORRENTES DE
SUA  SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA
VERBA SUCUMBENCIAL  COM  O  CRÉDITO  DO
PROCESSO  PRINCIPAL.  PLEITO  NÃO
FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO
RECURSAL.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
APELAÇÃO  PARCIALMENTE  CONHECIDA.
PROVIMENTO PARCIAL.

- A concessão de gratuidade judiciária não isenta a
parte  beneficiada  de  arcar  com  os  honorários
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advocatícios  decorrentes  de  sua  sucumbência,  mas
apenas suspende a exigibilidade desse encargo por
até cinco anos.

- “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.” (STJ; AgRg no
AREsp 384.163/SP, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda  Turma,  julgado  em  17/10/2013,  DJe
25/10/2013).

-  Em atenção aos critérios estabelecidos no §2º,  do
art.  85,  do  Estatuto  Processual  Civil,  sobretudo  a
pouca complexidade da causa e o trabalho realizado
pelo advogado, arbitra-se honorários advocatícos em
desfavor  da  parte  vencida,  observada  a  regra
suspensiva  de  exigibilidade  prevista  no  §3º  do
mesmo  dispositivo  legal,  tendo  em  vista  a  parte
vencida ser beneficiária da justiça gratuita.

- O apelo, no que se refere ao pleito de compensação
dos  honorários  advocatícios  com  o  crédito  do
processo principal, não deve ser conhecido, tendo em
vista  essa  questão,  por  não  ter  sido  arguida  em
primeiro grau, configurar inovação recursal.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

Apelação Cível nº 0001333-65.2012.815.0521                                                                                                                                                                                  2



ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  conhecer  parcialmente  da
apelação e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls.  19/25,  interposta  pelo
Município de Alagoinha  desafiando a sentença proferida pela Juíza de Direito da
Comarca de Alagoinha nos Embargos à Execução de que cuidam os presentes autos,
fls.  15/17,  que  julgou  procedente  a  pretensão  exordial,  deixando,  contudo,  de
condenar a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,
consignando os seguintes termos no excerto dispositivo:

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

Em suas razões, o ente municipal se insurge apenas
contra  a  ausência  de  condenação  da  parte  vencida,  em  honorários  advocatícios
sucumbenciais, alegando, em resumo, ser permitido a condenação do beneficiário da
justiça  gratuita  ao pagamento de honorários advocatícios  e  defendendo,  a  um só
tempo,  a  possibilidade  de  compensação  dessa  verba  com  o  crédito  do  processo
principal.

Contrarrazões,  fls.  28/29,  postulando a  manutenção
da sentença.

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;
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consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O desate da controvérsia reside em verificar o acerto
ou não do pronunciamento judicial de fls. 15/17, apenas no que se refere à ausência
de  condenação  da  parte  embargada  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios
sucumbenciais,  tendo em vista as demais questões decididas na sentença não terem
sido objeto de recurso.

Adianto  que  a  resposta  é  negativa,  pois  o
deferimento  da  gratuidade  da  justiça  não  isenta  a  parte  beneficiada  de  arcar  as
despesas  e  honorários  advocatícios  decorrentes  de  sua  sucumbência,  conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada ainda sob a égide do Código
de Processo Civil de 1973, a exemplo dos seguintes precedentes:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLAÇÃO  DO  DISPOSITIVO  DO  ART.  535  DO
CPC/1973.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ISENÇÃO  DO
BENEFICIÁRIO  DA  GRATUIDADE  JUDICIÁRIA
DA  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  OFENSA AO  DISPOSITIVO  DO
ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O acórdão
recorrido consignou o descabimento da condenação
em honorários advocatícios da parte beneficiária da
justiça gratuita,  invocando precedente da eg.  Corte
de origem, a despeito da redação então vigente do
art.  12  da  Lei  n.  1.060/1950  e  da  jurisprudência
consolidada desta Corte Superior. 2. Improcede, no
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entanto, a tese de violação do dispositivo do art. 535
do  CPC/1973,  na  medida  em  que  o  acórdão
impugnado  aplicou  tese  jurídica  fundamentada,
mediante integral solução da controvérsia, ainda que
de forma contrária aos interesses da parte recorrente,
tendo,  assim,  debatido  a  questão  suscitada.  3.  A
jurisprudência desta Corte Superior é uniforme no
sentido  de  que  é  cabível  a  condenação  do
beneficiário  da  gratuidade  judiciária  nas  custas
judiciais  e  nos  honorários  advocatícios,  devendo,
apenas  e  tão  somente,  ficar  suspensa  a
exigibilidade  da  execução  de  tais  verbas,  nos
estritos  termos  do  art.  12  da  Lei  n.  1.060/1950.  4.
"Não obstante o deferimento do benefício de justiça
gratuita,  o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,  firmado  ainda  sob  a  égide  do  CPC/73,
orienta-se  no  sentido  de  que  'o  beneficiário  da
justiça gratuita não é isento do pagamento dos ônus
sucumbenciais,  custas  e  honorários,  apenas  sua
exigibilidade fica suspensa até que cesse a situação
de  hipossuficiência  ou  se  decorridos  cinco  anos,
conforme prevê  o  art.  12  da  Lei  n.  1.060/50' (STJ,
AgRg  no  AREsp  598.441/SP,  Rel.  Ministro  Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2015).
Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg na SEC 9.437/EX,
Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  Corte  Especial,  DJe
6/5/2016;  EDcl  na  AR  4.297/CE,  Rel.  Ministro
Reynaldo  Soares  da  Fonseca,  Terceira  Seção,  DJe
15/12/2015; AgRg no AREsp 384.163/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/10/2013.
Tal compreensão foi ratificada pelo CPC de 2015, em
seu art. 98, §§ 2º e 3º". (AgRg no AREsp 607.600/RJ,
Rel.  Ministra Assusete Magalhães,  Segunda Turma,
julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017). 5. Dessa forma,
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o entendimento firmado na matéria pelo eg. TRF da
5ª Região afronta dispositivo legal expresso, além de
contrariar a jurisprudência mais do que dominante
deste STJ.  6.  Recurso especial  conhecido e  provido
em  parte.  (REsp  1545053/CE,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
19/09/2017, DJe 22/09/2017).

E,

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.
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.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
17/10/2013, DJe 25/10/2013).

Para afastar qualquer dúvida acerca dessa questão -
obrigação  de  a  parte  beneficiada  com  a  justiça  gratuita  arcar  com  as  despesas
processuais  e  honorários  advocatícios  decorrentes  de  sua  sucumbência  –  o  novo
Código  de  Processo  Civil  estabeleceu  no  §3º,  do  art.  98,  que  “A concessão  de
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gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.”

Com relação à fixação do quantum devido a título de
honorários advocatícios,  considerando que a hipótese vertente trata de Embargos à
Execução no qual a parte embargada concordou com os cálculos apresentados pela
Fazenda Municipal,  é  dizer,  trata-se de causa de  pouca complexidade e  que não
demandou maior esforço, a qual se atribuiu a título de valor da causa o importe de
R$ 1.971,80 (mil novecentos e setenta e um reais e oitenta centavos), entendo ser caso
de aplicação da  hipótese prevista no art.  85, §8º, do Código de Processo Civil,  de
seguinte teor: "Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou,  ainda,  quando  o  valor  da  causa  for  muito  baixo,  o  juiz  fixará  o  valor  dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º."

Nessa senda, em atenção aos critérios estabelecidos
no §2º do art. 85, do Estatuto Processual Civil, sobretudo a pouca complexidade da
causa  e  o  trabalho  realizado  pelo  advogado  do  embargante,  arbitro honorários
advocatícios  em  R$  500,00  (quinhentos  reais),  observada  a  regra  suspensaiva  de
exigibilidade prevista no §3º do mesmo dispositivo, tendo em vista a parte vencida
ser beneficiária da justiça gratuita.

Por fim, a pretensão recursal de compensação dessa
verba sucumbencial com o crédito que o apelado tem a receber no processo principal
não deve ser conhecida, porquando, por não ter sido formulada em primeiro grau,
configura  verdadeira  inovação  recursal  e  não  deve  ser  apreciada,  sob  pena  de
supressão de instância e violação ao devido processo legal.

Nesse sentido:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  A
EXECUÇÃO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL.
MAJORAÇÃO.  COMPENSAÇÃO  COM
QUANTUM  EXEQUENDO.  INOVAÇÃO
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RECURSAL. 1. Tratando-se de sentença em que não
houve  condenação,  os  honorários  advocatícios
devem ser fixados nos termos do § 4º do artigo 20 da
Lei Processual, jutificando-se a majoração da aludida
verba  de  sucumbência  quando  não  observados  os
parâmetros expostos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3º
do  mesmo  dispositivo  legal.  2.  A  pretensão  de
compensação  dos  honorários  de  sucumbência
fixados nos Embargos à Execução em favor da parte
executada,  com  os  valores  devidos  no  feito
executivo, por constituir matéria que não foi objeto
de  discussão  no  primeiro  grau de  jurisdição,  não
pode ser examinada por ocasião do julgamento do
recurso  de  apelação,  sob  pena  de  supressão  de
instância e violação da ampla defesa. 3. Recurso de
Apelação  conhecido  e  parcialmente  provido.
(Acórdão  n.899496,  20120111340947APC,  Relator:
NÍDIA  CORRÊA  LIMA,  Revisor:  ALFEU
MACHADO,   1ª  TURMA  CÍVEL,  Data  de
Julgamento:  30/09/2015,  Publicado  no  DJE:
22/10/2015. Pág.: 215) – destaquei.

Ante  o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DA
APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para  condenar  a  parte  embargada,  ora  vencida,  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinentos reais), observada a regra suspensaiva
de exigibilidade prevista no §3º, do art. 98, do Código de Processo Civil, tendo em
vista a parte vencida ser beneficiária da justiça gratuita.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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