
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL nº. 0001826-77.2017.815.0000 - Comarca de Belém
Relator        : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante     : Maria de Lourdes da Silva
Advogado   : Marcos Edson de Aquino (OAB/PB 15.222)
Apelado      : Município de Belém, representado por seu Prefeito Constitucional
Advogado   : Rafaella Fernanda Leitão Soares da Costa (OAB/PB 14.901)

APELAÇÃO CÍVEL — IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA — REJEIÇÃO — NÃO FIXAÇÃO DE HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IRRESIGNAÇÃO — CABIMEN-
TO — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — PRECEDENTES DO
STJ — REFORMA — PROVIMENTO DO RECURSO.

- “(...) Em observância ao princípio da causalidade, devem ser arbi-
trados honorários advocatícios em embargos à execução rejeitados
ou julgados improcedentes. - Os honorários advocatícios devem ser
fixados à luz do art. 85, §8º, do atual Código de Processo Civil, em
obediência ao preceito da apreciação equitativa do julgador. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005973020148150601,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTI-
NHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 10-04-2018) ”

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Maria de Lourdes da Silva
em face da sentença (fls. 90/92) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo Muni-
cípio de Belém, rejeitou a impugnação da executada, deixando de arbitrar os honorários advo-
catícios.

Irresignada, a autora apresentou apelação cível (fls. 93/97) alegando a
inaplicabilidade da Súmula nº 519 do STJ, pugnando pelo provimento do recurso para conde-
nar o Município de Belém ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (fls. 100/104).

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu  pare-
cer de fls. 113/115 opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. Decido.
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O Município de Belém ingressou com Embargos à Execução, em face
de Maria de Lourdes da Silva, alegando que os cálculos apresentados pela impugnada não fo-
ram realizados por contador oficial, não havendo como aferir a exatidão dos cálculos, pug-
nando pela realização de nova planilha de cálculos.

Ao apreciar  o  feito,  o  magistrado  a quo rejeitou a  impugnação ao
cumprimento de sentença, com respaldo no art. 535, § 3º, II, do Código de Processo Civil,
deixando de arbitrar os honorários sucumbenciais, tendo em vista a Súmula nº 519/STJ.

Na apelação, a recorrente pugna pela condenação da executada ao pa-
gamento de honorários sucumbenciais.

 Pois bem. A sentença merece reforma.

O nosso ordenamento jurídico é pautado pelo princípio da causalida-
de, 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.

Acrescente-se que é  entendimento assente do Superior Tribunal  de
Justiça, conforme precedente abaixo colacionado, ser cabível a fixação de honorários advoca-
tícios em sede de Embargos à Execução, senão vejamos: 

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário do STJ deci-
diu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos
a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os re-
quisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas  até  então  pela  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2).  2. Segundo a orientação desta Corte de
Justiça, nos embargos à execução, os honorários advocatícios devem ser ar-
bitrados de forma equitativa, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de
Processo Civil/1973, não ficando adstrito o juiz aos limites estabelecidos no
§ 3º, mas aos critérios naquele previstos, tendo como base de cálculo a dife-
rença entre o valor executado e o reconhecido como efetivamente devido. 3.
Hipótese em que as instâncias ordinárias não se pronunciaram sobre o va-
lor  do proveito econômico obtido pela União nos embargos à execução,
tampouco foram opostos declaratórios para fins de prequestionamento da
matéria, incidindo, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Não havendo
elementos nos autos para averiguar o valor apontado como correto pela
União e aceito pelo ora agravado, não há como aferir a suposta irrisorieda-
de da verba honorária, por demandar a análise da circunstância fática da
causa, procedência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula  7  do  STJ.  5.  Agravo  interno  desprovido.  (STJ,  AgInt  no  AREsp
759244/RJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2015/0199300-
6, Min. Gurgel de Faria, J. 21/11/2017) 

Quanto ao valor da verba perseguida, o Código de Processo Civil fi-
xou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda
Pública for parte, de modo que ao Julgador descabe valorar a regra, com base na qual não é
possível a apreciação equitativa, salvo exceção prevista no art. 85, § 8º, do mesmo diploma. 
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Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§8º 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 hono-
rários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º. 
 
Percebe-se, pois,  que os honorários advocatícios,  no presente caso,

hão de ser arbitrados, a critério da apreciação equitativa do juiz, considerados o grau de zelo
do advogado, o lugar em que o serviço for realizado, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado e o tempo de duração do serviço. 

Assim, ainda que a causa verse apenas sobre questão de direito, dis-
pensando a produção de provas, deve-se estar atento para o trabalho desempenhado e o zelo
na defesa e exposição da tese jurídica, não se aviltando os honorários advocatícios de forma a
menosprezar a atividade do patrocinador da parte. 

Em caso idêntico decidiu este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  REJEIÇÃO.  SUBLEVAÇÃO  DO
EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS.  PAGAMENTO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSALIDADE.  FIXAÇÃO
NOS MOLDES DO ART. 85, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGEN-
TE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO
DO RECURSO. - Em observância ao princípio da causalidade, devem ser arbi-
trados honorários advocatícios em embargos à execução rejeitados ou julga-
dos improcedentes. - Os honorários advocatícios devem ser fixados à luz do
art. 85, §8º, do atual Código de Processo Civil, em obediência ao preceito da
apreciação equitativa do julgador. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00005973020148150601,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.
FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 10-04-2018) 

Desta maneira, seguindo entendimento deste Tribunal, em caso análo-
go, deve ser arbitrado honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a
serem suportados pela Fazenda Pública Municipal..

Feitas estas considerações,  DOU PROVIMENTO AO RECURSO
APELATÓRIO, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), a
serem pagos pela parte apelada.

P.I.

João Pessoa, 10 de maio de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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