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APELANTE : Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  

Adlany Alves Xavier
APELADO : Município de João Pessoa, representado por seu 

Procurador Adelmar Azevedo Régis

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Execução Fiscal – Embargos à execução –
Desistência  da  ação  principal  –  Extinção
sem  resolução  de  mérito  –  Honorários
advocatícios  –  Ausência  de  fixação  –
Irresignação  do executado  – Cabimento –
Sentença publicada na vigência do CPC/73
– Arbitramento com fulcro no art. 20, §§ 3º e
4º, do CPC/73 – Provimento parcial.

-  A desistência  da  execução  fiscal,  após
citação  do  executado  e  apresentação  de
defesa,  por  meio  do  ajuizamento  de
embargos  de  devedor,  enseja  a
condenação  do  Município  exequente  ao
pagamento da verba honorária. 

- Dispõe o enunciado da Súmula nº 153 do
Superior  Tribunal  de  Justiça  que  "a
desistência  da  execução  fiscal,  após  o
oferecimento dos embargos,  não exime o
exequente dos encargos da sucumbência". 

-  Publicada  a  sentença  sob  a  égide  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  os
honorários  devem  ser  arbitrados  com
fundamento nas normas insertas no artigo
20  e  seguintes  do  referido  diploma
normativo. 
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V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos do recurso apelatório acima identificados.

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

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de  apelação cível, interposta pelo
Estado  da  Paraíba contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  de
Executivos Fiscais  da Comarca da Capital, que, em sede de “embargos à
execução fiscal”,  ajuizada contra o  Município de João Pessoa, extinguiu o
feito  sem  resolução  de  mérito,  em  razão  da  perda  de  objeto,  ante  a
desistência do Município promovente na ação principal, de execução fiscal.

O  Magistrado  “a  quo”  deixou  de  fixar
condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios, o que gerou a interposição de embargos de declaração, aviados
pelo  Estado  da  Paraíba  (fls.  14/16,  rejeitados,  em seguida,  pelo  Julgador
sentenciante (fls. 23/25).

Irresignado, o Estado da Paraíba defende,
em síntese, às fls. 26/29, o cabimento da condenação do Município de João
Pessoa ao pagamento de verba honorária sucumbencial, de acordo com o art.
20, § 3º, do antigo CPC, vigente à época da prolatação da sentença. 

Com isso,  requer  o  provimento  do  apelo,
com aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões  às  fls.  31/36,  pela
manutenção da sentença.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu
parecer de fls. 43, sem manifestação de mérito.

É o relatório.
 
V O T O:

Cinge-se  a  controvérsia  dos  autos  na
análise acerca da possibilidade de condenação do Município de João Pessoa
ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais  em  sede  de
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embargos  à execução,  em razão da  desistência  da  ação principal  após  a
apresentação de embargos pelo executado. 

Sobre a matéria,  verifica-se que  o pedido
de desistência da execução fiscal,  datado de 30/10/2014 (fl. 15 do proc. em
apenso), ocorreu após a citação do Estado da Paraíba para a apresentação
de defesa, tendo este ente público executado, por sua vez, apresentado ação
de embargos à execução discal.

Com  efeito,  na  espécie,  entende-se  que
assiste  razão ao  apelante,  sendo devida  a condenação ao pagamento  da
verba honorária.

Conforme  cediço,  o  princípio  da
causalidade estabelece que aquele que der causa à instauração do processo,
ou  à  proposição  de  incidente  processual,  deve  suportar  os  ônus  dele
decorrentes.

Dessa  forma,  a  condenação  da  parte
exequente aos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, já que diante do
ajuizamento da ação de execução, foi o executado obrigado a ingressar em
juízo para defender-se da tutela pretendida. 

Nesse  sentido,  tem-se  o  enunciado  da
Súmula nº 153, do Superior Tribunal de Justiça:

"a desistência da execução fiscal,  após o oferecimento
dos embargos, não exime o exequente dos encargos da
sucumbência".

Destarte, a desistência da execução fiscal,
após  a  citação  do  executado,  mormente  quando  este  atua  nos  autos,
oferecendo embargos do devedor, implica a condenação da Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios. 

Colhe-se  da  jurisprudência  do  STJ,  in
verbis:

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO
FISCAL.  CONDENAÇÃO  EM  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SÚMULA  153  DO  STJ.
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DESISTÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA.  INEXISTÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.
1.  Cuida-se  de  desistência  da  execução  fiscal  após  a
oposição dos embargos do devedor, cujos demais pedidos
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foram  julgados  improcedentes.  Discussão  acerca  dos
ônus da sucumbência.
2.  No  caso,  deve  ser  aplicado  o  entendimento
sedimentado  pela  Súmula  153,  segundo  a  qual,  a
desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos
embargos,  não  isenta  o  exequente  dos  encargos  da
sucumbência.  Princípio  da  causalidade.  A  Fazenda
Pública,  exequente,  não se exime de pagar honorários
advocatícios quando desiste da execução fiscal  após a
oposição dos embargos, não obstante tenha vencido em
todos os demais pleitos do embargante.
3.  Em  virtude  dos  princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade, deve ser reconhecida a sucumbência
recíproca do art. 21 do Código de Processo Civil.
Recurso especial parcialmente provido.
(REsp  1420421/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014,
DJe 03/12/2014)

Desse  modo,  na  hipótese,  os  honorários
devem ser arbitrados com fulcro no art. 20, do CPC/73,  vigente à época da
prolatação da sentença.

Assim,  dispunha a antiga regra processual
que nas causas de pequeno valor,  valor  inestimável,  nas que não houver
condenação  ou  quando  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  os  honorários
advocatícios deverião ser fixados de forma equitativa pelo juiz, que não está
adstrito aos percentuais previstos no §3º do artigo 20 do Código de Processo
Civil de 1973 para fixar a verba honorária sucumbencial. 

Na realidade,  o §4º do artigo 20 do texto
processual permite ao Magistrado fixar  verba honorária além ou aquém dos
percentuais mencionados naquele dispositivo legal, utilizando-se, inclusive, de
valor determinado em moeda corrente.

A discricionariedade  judicial,  contudo,  não
se confunde com arbitrariedade, já que o legislador estabeleceu parâmetros a
serem observados, quais sejam: a) o grau de zelo profissional; b) o lugar da
prestação do serviço;  e  c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

Portanto,  o  importe  de  R$  1.000,00  (mil
reais)  apresenta-se  razoável  diante  das  circunstâncias  do  caso  concreto,
razão pela qual fixo o valor como verba honorária sucumbencial.

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO
PARCIAL AO  RECURSO  APELATÓRIO,  para  fixar  verba  honorária
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sucumbencial contra o Município de João Pessoa no importe de R$ 1.000,00
(mil  reais),  em observância  aos  critérios  insertos na  legislação vigente  na
época  da  prolatação  da  sentença,  qual  seja,  o  art.  20,  §§  3º  e  4º  do
CPC/1973.

É como voto.

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 limitada, 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 Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
17 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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