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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA.  ALEGAÇÃO  DE EXCESSO.
IMPROCEDÊNCIA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA.  ARTIGO  20,
§§3º E 4º DO CPC. PROVIMENTO.

- Improcedentes os  Embargos à  Execução
opostos  pelo  Município,  há  sucumbência do
Embargante,  que  deve  arcar  com  os  honorários
advocatícios, ante o princípio da causalidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl.46.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  Celma  dos

Santos  Alves,  atacando  Sentença  de  fl.  25  que,  nos  autos  da  Ação  de

Embargos  à  Execução  movida  pelo  próprio  Município  em face  da  mesma,

julgou improcedentes.

Em suas razões recursais, o Apelante pugnou pela reforma da

Decisão para que seja arbitrado honorários advocatícios de sucumbência (fls.

27/29).
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Sem Contrarrazões (fl. 32). 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não  se

manifestou por ausência de interesse público (fls.40/42).

É o relatório.

VOTO

No  CPC/1973,  em  cada  processo,  havia  uma  única

condenação em honorários. No novo sistema, a cada Recurso, há a majoração

na  condenação  da  verba  sucumbencial,  além  daqueles  já  fixados

anteriormente. 

Vejamos:

Art.  85.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§  1º  São  devidos  honorários  advocatícios  na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. (grifei)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação  dos  honorários  observará  os  critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes
percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o
valor  da  condenação  ou do  proveito  econômico  obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois
mil) salários-mínimos;
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III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o
valor  da  condenação  ou do  proveito  econômico  obtido
acima de  2.000  (dois  mil)  salários-mínimos  até  20.000
(vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o
valor  da  condenação  ou do  proveito  econômico  obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000
(cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o
valor  da  condenação  ou do  proveito  econômico  obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(…)

Desse  modo,  justifica-se  a  condenação  ao  pagamento  de

honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. 

Neste sentido, seguem precedentes:

APELAÇÃO.  EXECUÇÃO DE  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  EMBARGOS À  EXECUÇÃO DE
SENTENÇA  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA.
ENCARGOS DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  Em
observância  aos  princípios  da  sucumbência e  da
causalidade, deve-se condenar ao pagamento das custas
e  honorários advocatícios  a  parte  que  restou
sucumbente e deu causa ao ajuizamento da demanda.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.  COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 21 DO CPC E
DA  SÚMULA  306  DO  STJ.  Ocorrendo  sucumbência
recíproca  -  honorários fixados  no  processo  de
conhecimento  e  execução -  mostra-se  cabível  a
compensação,  conforme previsto  no  art.  21,  caput,  do
CPC.  RECURSO  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70068861046,  Vigésima  Quinta  Câmara  Cível,  Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em
24/05/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO DE  SENTENÇA.
EMBARGOS À  EXECUÇÃO.  CONDENAÇÃO  EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,  COMPENSAÇÃO.
Deve  a  parte  vencida  suportar  o  ônus  inerente  ao
processo,  a  teor  dos  princípios  da  causalidade  e  da
sucumbência, ainda que ausente a pretensão resistida,
mormente  pela  necessidade  do  ajuizamento  de
embargos.  Inteligência  dos  arts.  20  e  26  do  CPC.
Admitida a compensação, na forma do art. 21, do CPC,
mesmo quando a parte autora seja beneficiária da AJG,
conforme  precedentes  jurisprudenciais.  APELAÇÃO
PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº  70060330925,  Vigésima
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Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Angela Maria Silveira, Julgado em 22/07/2014) 

Dessa  maneira,  impõe-se  o  acolhimento  do  Recurso

Apelatório,  a  fim  de  sanar  o  vício  apontado,  razão  pela  qual  atribuo  os

honorários advocatícios ao encargo da parte Embargante.

Insta  ressaltar,  ainda,  que  o  teto  para  a  fixação  é  o  limite

previsto no § 2º, ou seja, mesmo com a sucumbência recursal, o teto de 20%

de honorários não poderá ser ultrapassado. 

Com  estas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  AO

RECURSO APELATÓRIO, para fixar os honorários advocatícios em 15%, com

base no art.  85,  §  2º  e  §3º,  do  CPC/2015,  levando-se em consideração a

natureza da causa, o tempo de tramitação no Judiciário e o grau de zelo do

profissional, sobre o valor atualizado da causa, a serem suportados pela parte

recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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