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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2012770-12.2014.815.0000.
Origem : 15ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Agravante : Júlia Rita Ramalho F. da Silva. 
Advogado : Cristiane Travassos de Medeiros Mamede e outros. 
Agravado : Aymorè Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Advogado : Antônio Braz da Silva e outros.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE
ISENÇÃO  DE  PAGAMENTO  DA  VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEFERIDO.
INCONFORMISMO.  SENTENÇA  QUE
DETERMINOU  A  SUSPENSÃO  DA
EXIBILIDADE  APENAS  NO  QUE  TANGE  AS
CUSTAS  PROCESSUAIS.  AUSÊNCIA  DE
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  A
INAPLICABILIDADE DO ART.  12  DA LEI  Nº
1.060/1950  AOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
MUDANÇA COM O TRÂNSITO EM JULGADO.
EFICÁCIA  PRECLUSIVA  DA  COISA
JULGADA.  ACERTO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO
INSTRUMENTAL.

-  O comando judicial deve ser respeitado e cumprido,
nos moldes fixados, eis que acobertado pelos efeitos
da imutabilidade do instituto da coisa julgada e em
obediência ao princípio da estabilidade das relações
jurídicas,  nos  termos  do  art.  474  do  Código  de
Processo Civil.

- A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não só
as questões de fato e de direito efetivamente alegadas
pelas partes,  mas também as que poderiam ter sido
alegadas pelas partes, mas não o foram.

- Por isso, como a sentença determinou a suspensão
da exigibilidade apenas das custas processuais e não
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houve  modificação  posterior  do  comando  judicial,
não cabe a extensão deste benefício à verba honorária
sucumbencial,  já  que  as questões  já  debatidas  no
processo  de  conhecimento  não  podem  mais  ser
discutidas na fase de cumprimento de sentença.

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

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  com  pedido  liminar
interposto por Júlia Rita Ramalho F. da Silva contra decisão proferida pela
Juíza de Direito da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital (fls. 175) que, nos
autos da  Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito proposta
em  desfavor  de  Aymorè  Crédito,  Financiamento  e  Investimento  S/A,
indeferiu  o  pedido  de  chamamento  do  feito  à  ordem,  por  entender  que  a
condenação em verba honorária sucumbencial imposta na sentença já transitou
em julgado.

Nas razões recursais (fls.  02/10),  a parte  agravante postula a
suspensão do decisum de primeiro grau, com o consequente provimento final
do recurso de Agravo, visando à reforma da decisão hostilizada, no sentido de
que seja  deferida a  suspensão da exigibilidade dos honorários  advocatícios
arbitrados na sentença, por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Ainda,  afirma  que  a  decisão  combatida  determinou  o
pagamento da verba honorária sucumbencial sem que tenha havido nos autos a
revogação  do  benefício  ou  a  comprovação  da  modificação  do  estado  de
hipossuficiência. 

Em  seguida,  sustenta  que  a  assistência  judiciária  gratuita
compreende também a isenção de honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, No mérito,
requer a provimento do recurso para o fim de determinar a aplicação do art. 12
da Lei nº 1.060/1950 no tocante aos honorários sucumbenciais.

Pedido liminar recursal indeferido (fls. 179/183).

A parte  contrária  deixou  transcorrer  o  prazo  in  albis  sem
apresentação de contraminuta (fls. 188).

A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, deixando de
opinar  sobre  o  mérito,  em  virtude  da  ausência  de  interesse  público  (fls.
189/192).

É o relatório. 
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VOTO.  

Presentes  os  requisitos  processuais  de  admissibilidade,
conheço do recurso interposto. 

Na  controvérsia,  conforme  narrado,  o  recorrente  pleiteia  a
reforma da decisão interlocutória, que indeferiu seu pedido de chamamento do
feito à sua boa ordem, em virtude da matéria já ter transitado em julgado.

Em sede de razões recursais, sustenta a recorrente que, como
não houve a revogação do benefício ou a comprovação da modificação do
estado de hipossuficiência,  a exigibilidade da verba honorária sucumbencial
deve  ser  suspensa,  nos  termos  do  art.  12  da  Lei  nº  1.060/1950.  Ainda,
assevera que a assistência judiciária gratuita compreende também a isenção de
honorários de sucumbência.

Pois  bem,  depreende-se  dos  autos  que  a  ação  revisional  de
contrato c/c repetição de indébito foi julgada parcialmente procedente, tendo o
MM Juiz  de  base  condenado a  parte  autora  ao  pagamento  dos  honorários
advocatícios no importe de R$800,00, em virtude do demandado ter decaído
de parte mínima do pedido. Ainda, consignou no decisum que a suspensão da
exigibilidade dos ônus sucumbenciais abarcaria apenas as custas processuais.

Vejamos o excerto da sentença:

“Ciente que o demandado decaiu em parte mínima,
condeno  o  demandante  em  custas  e  honorários
advocatícios, que fixo em R$ 800,00 ex vi, do art. 20,
parágrafo 4º e art.  21, parágrafo único,  ambos do
Código  de  Processo  Civil,  Quanto  às  custas,
observar o que reza o art. 12 da Lei 1.060/50”. (fls.
106-verso).

 
Em  seguida,  foram  interpostos  recursos  apelatórios  pelos

litigantes, tendo esta Corte de Justiça reconhecido o julgamento  ultra peita,
extirpando da sentença parte relativa à devolução dos valores cobrados a título
de  TAC  e  TEC,  restando  prejudicado  o  apelo  do  réu.  Ainda,  conheceu
parcialmente  da  apelação  cível  da  autora,  negando-lhe  provimento  (fls.
158/163).

Ora,  em  nenhum  momento  a  parte  autora,  ora  agravante,
apresentou inconformismo, em sede de recurso apelatório, quanto à parte da
sentença,  que determinou o pagamento dos  honorários  advocatícios,  sem a
ressalva do art. 12 da Lei nº 1.060/1950.

Na  verdade,  o  MM  Juiz  de  base  apenas  suspendeu  a
exigibilidade das custas processuais, em virtude da autora, ora recorrente, ser
beneficiária da gratuidade.  Neste caso,  repita-se,  caberia a parte demandante,
ora  recorrente, ter  apresentado,  por  ocasião  do  recurso  apelatório,  sua
irresignação quanto à ausência de aplicação do disposto no art. 12 da Lei nº
1.060/1950 para os honorários advocatícios.
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Assim,  o  referido  comando  judicial  deve  ser  respeitado  e
cumprido,  nos  moldes  fixados,  eis  que  acobertado  pelos  efeitos  da
imutabilidade do instituto da coisa julgada e em obediência ao princípio da
estabilidade  das  relações  jurídicas,  nos  termos  do  art.  474  do  Código  de
Processo Civil, in verbis: 

"Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-
se-ão  deduzidas  e  repelidas  todas  as  alegações  e
defesas,  que  a  parte  poderia  opor  assim  ao
acolhimento como à rejeição do pedido."

Daí figura-se que a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança
não só as questões de fato e de direito efetivamente alegadas pelas partes, mas
também as que poderiam ter sido alegadas pelas partes, mas não o foram.

A respeito da coisa julgada, são importantes os ensinamentos
contidos na obra "Manual do Processo de Conhecimento", de Luiz Guilherme
Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, 4ª ed., pág. 618, a saber:

"A coisa julgada é fenômeno típico e exclusivo da
atividade  jurisdicional.  Somente  a  função
jurisdicional é que pode conduzir a uma declaração
que  se  torne  efetivamente  imutável,  sobrevivendo
mesmo à sucessão de leis (art. 5º, XXXXVI, da CF).
Através  do  fenômeno  da  coisa  julgada,  torna-se
indiscutível  seja  no  mesmo  processo,  seja  em
processos  subseqüentes  a  decisão  proferida  pelo
órgão jurisdicional, que passa a ser, para a situação
específica, a `lei no caso concreto'. 
Com isso, se em ulterior processo alguém pretender
voltar a discutir a declaração transitada em julgado,
essa rediscussão não poderá ser admitida. A isso é
que se  denomina efeito  negativo  da coisa  julgada.
Impedindo-se  que  o  tema  já  decidido  (que  tenha
produzido  coisa  julgada)  venha  a  ser  novamente
objeto de decisão judicial.  Por outro lado,  a coisa
julgada também operará o chamado efeito positivo,
vinculando-se  os  juízes  de  causas  subseqüentes  à
declaração proferida  (e  transitada em julgado)  no
processe  anterior"  .  (MARINONI,  Luiz  Guilherme.
"Manual do Processo de Conhecimento" São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005. pg. 618).(grifo nosso).

No mesmo sentido, é a lição dada por Moacyr Amaral Santos,
em sua obra "Comentários ao Código de Processo Civil", 2ª edição, páginas
458 e 460, que diz: 

"Entretanto, chegará um momento em que não mais
são admissíveis quaisquer recursos, ou porque não
foram utilizados  nos  respectivos  prazos  ou  porque
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não  caibam  ou  não  haja  mais  recursos  a  serem
interpostos.
Não será mais possível, portanto, qualquer reexame
da  sentença.  Não  mais  suscetível  de  reforma  por
meio de recursos, a sentença transitada em julgado,
torna-se firme, isto é, imutável dentro do processo. A
sentença,  como  ato  processual,  adquiriu
imutabilidade.  E  aí  se  tem o  que  se  chama coisa
julgada  formal,  que  consiste  no  fenômeno  da
imutabilidade da sentença pela preclusão dos prazos
para  recurso.  Em  conseqüência  da  coisa  julgada
formal  pela  qual  a  sentença  não  pode  mais  ser
reexaminada  e,  pois,  modificada  ou  reformada  no
mesmo  processo,  em  que  foi  proferida,  tornam-se
imutáveis  o  seus  efeitos  (declaratório,  ou
condenatório, ou constitutivo)"(p. 458).

"A coisa julgada tem força de lei. Neste sentido o art.
468: `A sentença que julgar total ou parcialmente a
lide  tem  força  de  lei  nos  limites  da  lide  e  das
questões  decididas.'  Por  ter  força  de  lei,  a  coisa
julgada material tem força obrigatória, não só entre
as partes como também em relação a todos os juízes,
que deverão respeitá-la."(p. 460).

Nesse diapasão, trago à  baila aresto do Superior  Tribunal  de
Justiça:

“PEDIDO  DE RECONSIDERAÇÃO  NO  AGRAVO
DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL.  PROCESSO  CIVIL.
FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  ECONOMIA
PROCESSUAL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.
COISA JULGADA.
1. Em razão dos princípios da fungibilidade recursal,
da economia processual e da instrumentalidade das
formas,  o  pedido  de  reconsideração  de  decisão
singular pode ser recebido como agravo regimental,
levando-se  em  consideração  a  natureza  de  seus
fundamentos e o pedido formulado.
2. Transitada em julgado a decisão condenatória, as
questões  ali  definidas  não  comportam  novas
discussões na fase de execução, sob pena de ofensa
ao instituto da coisa julgada.
3. Pedido  de  reconsideração  recebido  como
agravo regimental,  a que se dá provimento.” (STJ.
RCDESP no Ag 1339467 / RS. Rel. Min. João Otávio
de Noronha. J. em 12/04/2011). (grifo nosso).

Ora,  proceder  de  maneira  diferente,  seria  o  mesmo  que
modificar  os  termos  adotados  pelo  decisum judicial  exequendo,  o  que  é
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vedado  no  nosso  ordenamento  jurídico  pátrio,  como  bem  entendeu  a
magistrada de base.

Dito isso, entendo acertada a decisão interlocutória combatida,
de modo que sua manutenção é medida que se impõe.

Ante  o  exposto,  conheço  do  recurso,  NEGANDO-LHE
PROVIMENTO,  mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, juiz
convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao 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, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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