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ACÓRDÃO

AGRAVO  INTERNO -  RECURSO A QUE FOI 
DADO  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO,  POR 
MANIFESTAMENTE PROCEDENTE - ART. 557, 
§  1º-A  DO  CPC  -  DESNECESSIDADE  DE 
INTIMAÇÃO  PRÉVIA  PARA  APRESENTAÇÃO 
DE CONTRARRAZÕES –  ALEGAÇÃO NESSE 
AGRAVO  INTERNO  DE  AFRONTA  AO 
CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL  NÃO  CONFIGURADO -  EXISTÊNCIA 
DE  RECURSO  PREVISTO  EM  LEI  PARA 
ATACAR  DECISÃO  QUE  CONCEDE 
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  – 
INDEFERIMENTO  DE  FIXAÇÃO  DE  VERBA 
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL PELO JUÍZO  A 
QUO -  FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 
INOCORRÊNCIA -  ALEGADO  NESSE 
AGRAVO  INTERNO  –  MÉRITO: 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA 
DE  PAGAMENTO  DENTRO  DO  PRAZO 
PREVISTO  NO  ART.  475,  J,  DO  CPC  - 
IMPUGNAÇÃO  INTERPOSTA  -  PEDIDO  DE 
FIXAÇÃO  DE  VERBA  HONORÁRIA 
SUCUMBENCIAL  -  POSSIBILIDADE  – 
ENTENDIMENTO  PACIFICADO  NO  STJ  E 
NESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA   -  DECISÃO 
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AGRAVADA MANTIDA -  AGRAVO  INTERNO 
DESPROVIDO.
– Não afronta o art. 527 do CPC, tampouco 
limita  a  defesa,  a  decisão  do  Relator  que 
concede provimento monocrático ao recurso (art. 
557, § 1º do CPC), sem que seja oportunizado o 
contraditório prévio. Precedentes do STJ.
- A parte recorrente tem interesse jurídico 
em ver solucionada a questão apresentada ao 
Judiciário,  tendo  em  vista  que  seu  pedido  de 
fixação  de  verba  honorária  sucumbencial  foi 
indeferido  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  o  que 
afasta a preliminar agitada.
-  “São cabíveis honorários advocatícios na 
fase de cumprimento de sentença, haja ou não 
impugnação,  depois  de  escoado  o  prazo  para 
pagamento voluntário a que alude o art.  475-J 
do CPC.  (Recurso Especial nº 1.134.186/RS).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível,  à 
unanimidade  de  votos,  em  rejeitar  as  preliminares  e,  no  mérito,  por  igual 
votação, negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator e 
da certidão de julgamento de fls. 123.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  pela  Paraíba 
Previdência  –  PBPREV,  uma  vez  que  irresignada  com  a  decisão  de  fls. 
103/105 que conheceu do recurso e lhe deu provimento parcial, para admitir a 
fixação dos honorários advocatícios a favor do procurador do ora agravado, 
vez que inexistiu o cumprimento voluntário da condenação. 

Enfatiza o recorrente, em síntese, cerceamento de defesa, vez-
que a redação do art. 557, par.1º A, do  CPC, não autoriza o provimento do 
agravo de instrumento de maneira liminar, haja vista a necessidade do contra-
ditório, a teor do inc. V do art. 527  referido Diploma Processual Civil, bem as-
sim falta de interesse processual.

Alega, ainda, que não é possível a fixação de verba honorária 
de sucumbência, nos moldes requeridos pelo ora agravado, vez que não hou-
ve ainda decisão final acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, 
ocorrendo, assim, o indeferimento da peça recursal, ex vi do disposto no art. 
295, III, do CPC. 
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Ao final,  requer seja procedido o juízo de retratação, e caso 
não seja exercitado, requer seja conhecido e provido para anular a decisão 
monocrática objeto do presente agravo interno a fim de permitir sua intimação 
para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo ora recorrido. 

Sem contrarrazões, conforme se vê da certidão de fl. 121. 

É o relatório.
VOTO

O  recurso  é  tempestivo  e  preenche  os  requisitos  de 
admissibilidade, havendo, portanto, de ser conhecido. 

De antemão,  nada foi  trazido aos autos pela  agravante que 
levasse esse relator a mudar o entendimento. 

I  -  DO  CERCEAMENTO  DE  DEFESA     ALEGADO  NESSE   
AGRAVO INTERNO PELO AGRAVANTE

De início,  não  há  impedimento  legal  para  que o  Relator  dê 
provimento, de forma singular, a recurso de agravo, com base no art.  557, § 
1º-A, do Código de Processo Civil, desde que a decisão recorrida esteja em 
manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. É o caso dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacificada no âmbito do STJ. 
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM 
MANDADO  DE  SEGURANÇA.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO.  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC. 
OBSERVÂNCIA.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE. 
CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE 
DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ACRE. CANDIDATO 
ELIMINADO  NA  ENTREVISTA  MULTIDISCIPLINAR. 
ILEGALIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  ARGUMENTOS 
APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. 1. Não 
há ofensa ao art. 557, § 1º-A, do Código de Processo 
Civil  quando  o  Relator  dá  provimento  a  recurso 
ordinário, se a decisão recorrida estiver em manifesto 
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo 
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior. 
Precedentes.  [...]4.  Agravo  regimental  improvido. 
(STJ  -  AgRg  no  RMS:  30617  AC  2009/0196435-6, 
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de 
Julgamento: 04/02/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 20/02/2014) (grifos acrescidos).

Além  disso,  o  julgamento  monocrático  do  recurso  não 
representa  ofensa ao contraditório  e  tampouco à  ampla  defesa,  tendo em 
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vista que a matéria de defesa pode ser arguida nas razões do agravo, a ser 
apreciado pelo órgão colegiado. 

Ora, se há recurso previsto para atacar a decisão que decidiu 
monocraticamente o agravo,  por óbvio  a questão de mérito poderá ser 
amplamente debatida pelo órgão superior  , não havendo que se falar em 
ofensa ao contraditório e ampla defesa.  

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS 
ARTS.  537,  557  E  535  DO  CPC  –  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE – 
AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PELO COLEGIADO 
– INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES. [...] 
2.  Eventual  nulidade  da  decisão  monocrática  fica 
superada com a reapreciação do recurso pelo órgão 
colegiado, na via de agravo regimental. Precedente: 
REsp 824.406/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, em 
18.5.2006. 2.(...)(AgRg nos EDcl no REsp 1073184/SP, 
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 05/03/2009)(...) A 
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de 
que a eventual nulidade no julgamento monocrático 
do recurso resta superada diante da manifestação do 
Colegiado,  ratificando  o  entendimento  do  relator. 
Precedentes.  REsp 989683/SP, Rel.  Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, 
DJe 04/08/2009) (grifei)

Ademais,  com  a  interposição  do  agravo  interno,  qualquer 
alegação cerceamento de defesa perde significado, na medida em que a parte 
logrou deduzir perante o colegiado de forma ampla as suas razões. 

Portanto, não há nulidade na decisão de fls. 103/105. 

II  -  DA FALTA DE  INTERESSE  PROCESSUAL     ALEGADO   
PELO AGRAVANTE

A lide é caracterizada por uma PRETENSÃO RESISTIDA. No 
caso dos autos, não houve  cumprimento voluntário da obrigação decorrente 
de ação em fase de cumprimento de sentença, razão porque  tem o credor 
interesse processual na medida em que teve negado seu pedido de fixação 
de  verba  honorária  sucumbencial  pelo  Juízo  de  primeiro  grau  na  ação 
originária.

MÉRITO

Por fim, é cediço que a condição essencial no Agravo Interno, 
para  que  haja  retratação  do  Relator,  é  que  seu  fundamento  ataque  a 
argumentação exarada de forma convincente, o que não conseguiu fazer a 
Agravante.
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Cabe dizer que o exame do Agravo Interno deve limitar-se a 
fatos excepcionais que motivem a reforma da decisão agravada, em especial, 
se proferida em desatenção a lei, o que, no caso ora posto, não se configura.

De fato, a questão posta no agravo de instrumento restringiu-se 
acerca do cabimento ou não da fixação dos honorários advocatícios, em fase 
de cumprimento de sentença. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 
Recurso Especial nº 1.134.186/RS, pacificou o entendimento no sentido de 
que “são cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de 
sentença,  haja  ou não impugnação,  depois  de escoado o  prazo para 
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC”. 

Assim, tratando-se o caso dos autos de fase de cumprimento 
de  sentença  diante  da  ausência  de  cumprimento  voluntário  da  obrigação, 
impõe-se a reforma da decisão, para o fim de, aplicando-se o entendimento 
da Corte Superior no julgamento do recurso representativo da controvérsia, 
admitir a fixação de  verba honorária em favor do patrono do credor. 

Nesse sentido,  trago à baila  a  jurisprudência  do Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, bem como do Superior Tribunal de Justiça indicativa do 
mesmo entendimento sobre o assunto, senão vejamos:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  DE 
SENTENÇA.  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  QUE 
CONDENAN  0  EXECUTADO  EM  NOVAS  VERBAS 
HONORÁRIAS.  MANUTENÇÃO  DA  EXECUÇÃO. 
RECURSO  CABÍVEL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
PRELIMINAR  DE  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA,  EM 
RAZÃO  DO  EXEQUENTE  TER  APRESENTADO 
IMPUGNAÇÃO  À  EXECUÇÃO,  FORMULANDO  AS 
MESMAS  TESES  DO  RECURSO,  APÓS  A 
INTERPOSIÇÃO  DO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  TEMPESTIVOS. 
DEVOLUÇÃO  DO  PRAZO.  AUSÊNCIA  DE 
IMPUGNAÇÃO  `AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA. 
CONDENAÇÃO  EM  VERBA  HONORÁRIA. 
POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  PAGAMENTO 
ESPONTÂNEO. CORREÇÃO  MONETÁRIA. 
INCIDÊNCIA DESDE  0  NASCEDOURO  DA DÍVIDA E 
NÃO  DA  INTIMAÇÃO  DOS  NOVOS  CAUSÍDICOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTABELECER UM TERMO 
SEM  A INCIDÊNCIA  DA CORREÇÃO.  PROVIMENTO 
PARCIAL.  14  PRELIMINAR  -  [...].  MÉRITO  É  firme  a 
jurisprudência  deste  STJ  de  que  são  devidos 
honorários advocatícios em fase de cumprimento , de 
sentença,  sempre  que  não  houver  o  pagamento 
espontâneo.  […]  o.
TJPB -  Acórdão do processo nº  20020060392889003 - 
Órgão (2ª  CÂMARA CÍVEL)  -  Relator  Maria  de Fátima 
Moraes Bezerra Cavalcanti - j. Em 30/10/2012. (grifei).
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"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
DEVIDOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 

1.São  devidos  honorários  advocatícios  na  fase  de 
execução  de  sentença  quando  não  cumprido 
espontaneamente  o  julgado.  Incidência  da  Súmula 
83⁄STJ.

2. Agravo regimental  a que se nega provimento."(AgRg 
no AREsp n. 293364⁄SP, Quarta Turma, Relatora Ministra 
Maria  Isabel  Gallotti,  DJe  11⁄6⁄2013.) (sem  grifo  no 
original).

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  - 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  -  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO 
ANTE  O  NÃO  CUMPRIMENTO  VOLUNTÁRIO  DA 
OBRIGAÇÃO  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA QUE  DEU 
PROVIMENTO  AO  RECURSO  ESPECIAL, 
RECONHECENDO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  NESTA  FASE 
PROCESSUAL.  INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.  1. 
Entendimento  assente  nesta  Corte  Superior  no 
sentido de que "na fase de cumprimento de sentença, 
há de se considerar o próprio espírito condutor das 
alterações  pretendidas  com  a  Lei  nº  11.232/05,  em 
especial  a  multa  de  10% prevista  no  art.  475-J  do 
CPC. Seria inútil a instituição da multa do art. 475-J 
do  CPC  se,  em  contrapartida,  fosse  abolida  a 
condenação em honorários,  arbitrada no percentual 
de 10% a 20% sobre o valor da condenação." (cf. REsp 
nº  1.028.855/SC,  Rel.  Ministra Nancy Andrighi,  CORTE 
ESPECIAL, DJe 05/03/2009) 2. Na hipótese dos autos, o 
arbitramento da verba honorária em 10% (dez por cento) 
do valor em execução (aproximadamente R$ 25.000,00 - 
vinte cinco mil reais - quando da instauração da fase de 
cumprimento  de  sentença)  não  se  mostra  excessivo, 
notadamente  pela  desídia  do  devedor  em  adimplir 
integralmente a obrigação. 3. Agravo regimental a que se 
nega  provimento.  STJ  -  AgRg  no  REsp:  1200684  SP 
2010/0120827-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data 
de Julgamento: 19/11/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 03/12/2013) (negritei).

No caso dos autos, regularmente intimado para pagamento do 
valor da condenação, o ora agravante quedou-se inerte, devendo, pois, ser 
admitida a fixação a verba honorária sucumbencial.

D I S P O S I T I V O

Agravo Interno nº  2005029-18.2014.815.0000 6



À  vista  dessas  considerações,  rejeito  as  preliminares  de 
cerceamento de defesa e falta de interesse processual e, no mérito, conheço 
do recurso e lhe  NEGO PROVIMENTO, mantendo incólumes os termos da 
decisão requestada. 

Presidiu  a  Sessão  o  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da 
Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR
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