
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008678-88.2014.815.0000.
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Cerâmica Monte Carlo Ltda.
Advogado : Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior.

  Carlos Frederico Nóbrega Farias.
Agravados : José Assimário Pinto e outros.
Advogado : José Assimário Pinto.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
BLOQUEADOS  A  MAIOR.  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO  JULGADOS  PROCEDENTES,
SENDO POSTERIORMENTE CONFIRMADOS
EM  SEGUNDO GRAU.  RECURSO  ESPECIAL
INTERPOSTO  PELOS  AGRAVADOS  TÃO
SOMENTE EM FACE DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO
EM  JULGADO  COM  RELAÇÃO  AO  VALOR
DA  EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE
DESBLOQUEIO  DA  QUANTIA
REMANESCENTE.  EFEITO  APENAS
DEVOLUTIVO  DO  RECURSO  ESPECIAL.
PROVIMENTO DO RECURSO.

– Não  há  qualquer  implicação  para  que  seja
levantada  a  quantia  remanescente  depositada  pelos
agravantes,  correspondentes  ao  montante de  R$
377.614,49 mais atualizações, já que quanto ao valor
da execução ocorreu o trânsito em julgado da decisão.

– O Recurso Especial apenas devolve ao Tribunal
a  matéria  impugnada  que,  in  casu, refere-se
unicamente  às  verbas  advocatícias,  tendo  em  vista
que a parte da decisão não recorrida já transitou em
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julgado.  Ademais,  diante  do  efeito  devolutivo  do
Recurso  Especial,  não  merece  ser  suspenso  o
processo  de  execução,  já  que  inexistente qualquer
impedimento  para  que  seja  desbloqueada a  referida
quantia.   

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Agravo de Instrumento interposto por  Cerâmica
Monte Carlo Ltda contra decisão (fls. 204) proferida pelo Juízo da 6ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Execução de
Honorários  por  Título  Extrajudicial,  movido  por  José  Assimário  Pinto  e
outros em face do ora recorrente, assim decidiu:

“R. h. Vistos etc.
Embora, claramente, haja notícia de acórdão, não há
nos autos informações quanto ao trânsito em julgado
deste. Por estas razões, determino que os presentes
autos  continuem  suspensos,  até  o  retorno  dos
inerentes embargos.
De outra banda, houve revogação da concessão da
gratuidade  judiciária  (fls.  113/114).  Neste  norte,
após  retorno  dos  embargos,  intime-se  o  exequente
para o recolhimento das custas judiciais.
CUMPRA-SE.”

Em suas razões (fls. 02/10), relatou a empresa recorrente que os
agravados  ajuizaram  Ação  de  Execução  de  Honorários  por  Título
Extrajudicial, objetivando o pagamento de honorários contratuais no valor de
R$ 611.421,05 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinco
centavos),  referentes  à  prestação  de  serviços  advocatícios  no  Processo  nº
210.2004.002.416-0.

Em seguida,  afirmou  o  agravante  que,  nos  autos  da  referida
ação, foi determinando o bloqueio da quantia executada.

No  entanto,  aduziu  que,  diante  dos  Embargos  à  Execução,
aviados  pelo  ora  recorrente,  restou  decidido  pelo juízo  a quo que  o  valor
devido a título de honorários se limitava a quantia de R$ 233.806,56 (duzentos
e trinta e três mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos). Nessa
mesma sentença, foram fixadas as custas e os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor dos Embargos.
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Alegou  ainda  o  insurgente  que,  em  face  desse  decisum,  os
recorridos  interpuseram apelação,  que  foi  desprovida  pelo  Colegiado desta
Corte de Justiça, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

Tendo  em  vista  o  desprovimento  do  apelo,  posteriormente
confirmado  pela  rejeição  dos  Embargos  Declaratórios,  os  agravados
atravessaram Recurso Especial. Todavia, segundo a empresa embargante, os
demandados  recorreram  unicamente  de  parte  do  acórdão,  relativo  à
condenação em honorários advocatícios nos Embargos à Execução. Da parte
referente ao valor da execução, não foi requerida qualquer reforma.

Mencionou ainda o recorrente que tal quantia já fora inclusive
levantada  pelos  agravados.  Logo,  considerando  o  trânsito  em  julgado  da
decisão quanto a esse ponto, porquanto não houve qualquer pedido referente
ao quantum debeatur em sede de Recurso Especial, requereu o recorrente, em
primeiro grau, a liberação do valor remanescente, correspondente à quantia  de
R$ 377.614,49 (fls. 184/185).

No entanto, como visto acima, a magistrada de base negou o
pedido da empresa suplicante, mantendo suspenso os autos até o retorno dos
Embargos à Execução (fls. 204).

Irresignada,  a  empresa  agravante interpôs  o  presente  agravo,
pleiteando  a  liberação  dos  valores  bloqueados  a  maior  (R$  377.614,49  +
atualizações).  Para tanto aduziu que já houve o trânsito em julgado quanto ao
valor da execução, tendo em vista que, em Recurso Especial, só foi contestada
a condenação quanto às verbas sucumbenciais nos Embargos à Execução. Em
adição, sustentou que o Recurso Especial dispõe apenas de efeito devolutivo,
porquanto apenas devolve a matéria a ser apreciada em superior instância, não
tendo o condão de suspender a execução. Logo, por mais esse motivo, não
poderia o juízo a quo ter indeferido o desbloqueio do excesso remanescente.

Em decisão de fls. 155/158, esta relatoria indeferiu o pedido de
efeito suspensivo formulado pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (fls. 164/166).

Não foram prestadas informações pelo juízo a quo, conforme se
infere da certidão de fls. 200.

O Ministério Público não se manifestou nos autos, em vista da
ausência  de  interesse  público  a  justificar  a  intervenção  Ministerial  (fls.
236/238). 

É o relatório.

VOTO.
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Primeiramente,  cumpre  registrar  que  presentes  estão  os
requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso
interposto, passando, assim, a apreciar as razões do agravo de instrumento.

Pois bem. Ao que se observa, o caso parece de fácil deslinde.

Na espécie, insurge-se a empresa agravante em face de decisão
judicial que indeferiu o pedido de liberação do valor bloqueado a maior para
pagamento de honorários sucumbenciais, referentes à  prestação de serviços
advocatícios no Processo nº 210.2004.002.416-0.

Segundo o recorrente, em que pese ter sido bloqueada a quantia
de R$ 611.421,05 (seiscentos e onze mil, quatrocentos e vinte e um reais e
cinco centavos), restou decidido pelo juízo de primeiro grau, nos Embargos à
Execução, que o valor devido a título de honorários advocatícios se limitava a
quantia de R$ 233.806,56 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e seis reais e
cinquenta e seis centavos). Logo, não haveria qualquer impedimento para que
o valor remanescente fosse desbloqueado, já que tal decisão foi confirmada
por esta Corte de Justiça, tendo inclusive os agravados já levantado a referida
quantia.

Em verdade, alegou o agravante que a decisão quanto a esse
ponto, referente ao valor da execução, já havia transitado em julgado, já que o
Recurso Especial interposto pelos agravados se voltaram tão somente quanto à
condenação  das  verbas  sucumbenciais  fixadas  em  10%  sobre  o  valor  dos
Embargos à Execução.

Ora,  compulsando  os  autos,  verifica-se  que,  de  fato,  os
recorridos,  ao  aviarem  Recurso  Especial  (fls.  186/196),  insurgiram-se
unicamente  de  parte  do  Acórdão,  relativo  à  condenação  em  honorários
advocatícios nos Embargos à Execução. No tocante ao valor da execução, ao
que  se  percebe,  não  foi  requerida  qualquer  reforma  pelos  agravados,
presumindo-se terem aceitado a quantia de R$ 233.806,56 fixada em primeira
instância.

No  caso,  o  Recurso  Especial  apenas  devolverá  ao  Superior
Tribunal  de  Justiça  a  matéria  impugnada  que,  in  casu, frise-se,  refere-se
unicamente às verbas advocatícias, tendo em vista que a parte da decisão não
recorrida já transitou em julgado.  

Sobre  o  trânsito  em  julgado  parcial  da  decisão,  em  recente
decisão  de  relatoria  do  Ministro  Marco  Aurélio,  posicionou-se  o  Supremo
Tribunal Federal:

COISA  JULGADA  –  ENVERGADURA.  A  coisa
julgada  possui  envergadura  constitucional.  COISA
JULGADA  –  PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL  –
CAPÍTULOS  AUTÔNOMOS.  Os  capítulos
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autônomos do pronunciamento judicial precluem no
que  não  atacados  por  meio  de  recurso, surgindo,
ante  o  fenômeno,  o  termo  inicial  do  biênio
decadencial  para  a  propositura  da  rescisória. (RE
666589,  Relator(a):   Min.  MARCO  AURÉLIO,
Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  DJe-106  DIVULG  02-06-2014
PUBLIC 03-06-2014) 

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o
assunto:

TRIBUTÁRIO.  SUSPENSÃO  DA  EXIGIBILIDADE
DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  DEPÓSITO
JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL
FAVORÁVEL  AO  CONTRIBUINTE.
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO REFERENTE
À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o disposto nos artigos 151, inciso II, do
Código  Tributário  Nacional  e  32,  §  2º,  da  Lei
6.830/80, o deferimento do pedido de levantamento
pelo contribuinte dos depósitos efetuados para fins
de  suspender  a  exigibilidade  do crédito  tributário,
bem como a sua conversão em renda em favor do
ente  público,  pressupõe  o  trânsito  em  julgado  da
decisão final  que julga a lide  em definitivo.  2.  No
caso em exame, é fato incontroverso que o recurso
especial  interposto  pela  Fazenda Nacional  não foi
conhecido, e o agravo regimental então apresentado
teve  negado  o  seu  provimento  por  acórdão  já
transitado  em  julgado.  Pende  de  julgamento  no
Superior  Tribunal  de  Justiça  apenas  o  recurso
especial  interposto  pelo  contribuinte,  o  qual  visa
obter  a  declaração  de  seu  direito  em  permanecer
sujeito  ao  regime cumulativo  das  contribuições  do
PIS e da COFINS.3. Sendo assim, em relação à parte
da  sentença  favorável  ao  contribuinte,  resta
atendido  o  requisito  do  trânsito  em
julgado,indispensável para o deferimento do pedido
de levantamento relativo à parcela proporcional ao
seu  sucesso  na  demanda.  Essa  interpretação
assemelha-se  àquela  relativa  à  expedição  de
precatório da parte incontroversa, tendo essa Corte
firmado  posicionamento  no  sentido  de  que  a
execução da parcela da dívida não impugnada pelo
ente  público  deve  ter  regular  prosseguimento,
ausente,  em  conseqüência,  óbice  à  expedição  de
precatório.  4. Recurso especial não provido. (STJ -
REsp:  1240477  SC  2011/0048417-9,  Relator:
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Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento:  03/05/2011,  T2 -  SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 09/05/2011)

Logo, ao meu ver, verifico não haver qualquer implicação para
que  seja levantado  o  valor  remanescente  depositado  pelos  agravantes,
correspondente à quantia de R$ 377.614,49 mais atualizações.

Consigne-se ainda que diante do efeito devolutivo do Recurso
Especial, não merece ser suspenso o processo de execução, razão pela qual,
com maior motivo, inexiste qualquer impedimento para que seja desbloqueada
a referida quantia.  

Assim,  diante  de todo o exposto,  DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento para que haja o desbloqueio da quantia remanescente
depositada pelos agravantes, no valor de R$ 377.614,49 mais atualizações. 

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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