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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014310-04.2011.815.0011
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz Convocado Miguel de Britto Lyra Filho, convocado 
em subs. à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Teresinha Torres Barros
ADVOGADO: Rodrigo Torres Barros 
APELADA: Banco Itaúcard S/A

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  ASTREINTES.
HONORÁRIOS  APLICADOS  PELO  ART.  652-A  DO  CPC.
CONSTRIÇÃO  DE  BENS  QUE  NÃO  OBSERVOU  O  SALDO
REFERENTE  AOS  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  REFORMA
DA SETENÇA QUANTO A ESTE PONTO. VERBA HONORÁRIA.
FASE DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. POSIÇÃO ASSENTE NO
STJ. APLICAÇÃO DO ART. 557, §1º-A DO CPC.  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO AO APELO.

-Diante  da  inexistência  do  saldo  referente  aos  honorários
sucumbenciais  no  momento  da  constrição  de  bens  para  o
pagamento do saldo executado, faz-se necessária a reforma da
sentença que determinou a extinção do feito executório com
base no art. 794, I do CPC.

-Provimento  monocrático do recurso apelatório,  com fulcro no
art. 557, §1-A do CPC.

VISTOS.
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Trata-se de  apelação cível  interposta por TERESINHA TORRES
BARROS contra sentença (fls. 68/69) do Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina  Grande  que,  nos  autos  de  ação  execução  de
astreinte, ajuizada pela própria apelante,  em face de BANCO ITAÚCARD
S/A, ora apelada, extinguiu o processo arrimado no art. 794, I do CPC,
posto que constatou o pagamento e satisfação dos valores executados.

Nas razões recursais  de f.  71/76, o apelante infere, em suma,
que o crédito executado não está totalmente satisfeito, haja vista não ter
contemplado  os  20% (vinte  por  cento)  arbitrados  em decorrência  dos
honorários sucumbenciais. Assim, requer que a sentença seja reformada
para o acolher o pleito recursal,  e condenar o apelante a pagar os R$
860,00 (oitocentos e sessenta reais) restantes.

Inexistiram contrarrazões. 

O parquet  se  manifestou  pelo  desprovimento  do  recurso (f.
89/91).

É o relatório. 

DECIDO.

Diante  da  situação  em  tela,  de  plano,  constato  que  há
verossimilhança nas alegações da apelante, exequente na presente
demanda. 

É que, resumindo os atos que importam à análise deste apelo,
às fls. 40 o juízo a quo determinou a citação para pagamento da dívida no
prazo  de  03  (três)  dias,  e  ainda  arbitrou  previamente  os  honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) sob o débito, com fulcro no art.
652-A do CPC, que reza: 

Art. 652-A do CPC: Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os
honorários de advogado a serem pagos pelo executado.

Entretanto,  na  ocasião  da  constrição  de  bens  para  penhora,
somente se observou o valor pecuniário referente a obrigação principal
(R$ 4.300,00), ou seja, o pagamento dos astreintes, e, se preteriu desta o
percentual referente aos aludidos honorários (R$ 860,00).

Neste diapasão,  data vênia, equivocou-se a sentença atacada
no momento que determinou a extinção do feito baseado no art. 794, I do
CPC,  pois, como relatado,  ainda  não ocorreu  a  satisfação  integral  dos
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valores executados. 

Por fim, vale ressaltar a posição assente no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido da possibilidade de arbitramento de verba honorária na
fase  de  execução de  sentença,  quando  escoado  o  prazo  para  o
cumprimento  voluntário,  que,  como  se  atesta  dos  autos,  ocorreu  na
presente lide.

Vejamos julgado que estampa este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART.
535  DO  CPC  NÃO  CONFIGURADA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. [...] A Corte Especial, sob o rito do art. 543-C do CPC,
firmou a tese de que "são cabíveis honorários advocatícios em 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, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a
baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'". (REsp 1.134.186/RS,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21/10/2011).3.
Agravo  Regimental  não  provido.(AgRg  no  AREsp  564.724/RJ,  Rel.
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
18/12/2014, DJe 03/02/2015).

Ante o exposto,  sem maiores rodeios,  diante dos fatos e da
posição consolidada no Superior  Tribunal  de Justiça, dou provimento
monocrático ao recurso apelatório, com supedâneo no art. 557, §1º-A
do CPC, para reforma da decisão de primeiro grau, apenas para condenar
o  executado,  ora  apelado,  ao  pagamento  do  saldo  remanescente  da
decisão  de  fls.  40,  referente  aos  20% (vinte  por  cento)  advindos  do
arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator
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