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Origem : 12ª Vara Cível da Capital.
Apelante : Maria Luiza Gomes de Oliveira
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Apelada : Executivos S/A Administração e Promoção de Seguros.
Advogados : Karla Capela Morais e outro

AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  COBRANÇA  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  ARBITRADOS
PELO  MAGISTRADO.  CONCORDÂNCIA  DO
EXECUTADO.  IMPUGNAÇÃO  POSTERIOR  À
ANUÊNCIA.  PRECLUSÃO  LÓGICA.
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  NEMO  POTEST
VENIRUM  CONTRA  FACTUM  PROPRIUM.
DECISÃO  PELO  ACOLHIMENTO  DA
IMPUGNAÇÃO  CONSIDERANDO  QUITADA  A
VERBA HONORÁRIA.  ERROR IN JUDICANDO.
SENTENÇA  REFORMADA.  PROVIMENTO  DO
APELO.

-  A preclusão  lógica  é  caracterizada  pela  perda  da
capacidade de se praticar um ato,  em virtude deste
encontrar-se em contradição com outro anteriormente
praticado, posto que, caso houvesse essa permissão,
ofender-se-ia  ao princípio da confiança  e  da boa-fé
objetiva, caracterizando-se total abuso de direito. 

-  A ninguém é permitido apresentar comportamento
contraditório a outro praticado por si  anteriormente,
em  inobservância  ao  princípio  do  venire  contra
factum proprium (ninguém pode se opor a fato a que
ele próprio deu causa), tendo em vista a incidência de
preclusão lógica.

-  O error  in  judicando provoca  injustiça  no  ato
judicial, referindo-se a um equívoco do juiz ao julgar,
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atinente ao direito material  ou ao direito processual,
tornando  a  decisão  passível  de  reforma  e  não de
anulação,  como ocorre no  error in procedendo,  que
consiste em erro do  magistrado  no que  se  refere à
norma de procedimento.

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

Trata-se de Apelação Cível interposta pela promovente Maria
Luiza Gomes de Oliveira inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo
da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução de
Título Extrajudicial ajuizada em face de  Executivos S/A Administração e
Promoção de Seguros.

Os presentes autos versam sobre Ação de Execução de Título
Extrajudicial,  a  qual  fora  embargada  pela  executada,  sendo  os  embargos
julgados  improcedentes e condenada a embargante  ao  pagamento  de
honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
execução,  obrigação esta já adimplida pela Executivos S/A Administração e
Promoção de Seguros. 

Às fls. 145/154,  a exequente peticionou requerendo que  fosse
prolatada decisão, julgando procedente a ação de execução, com a condenação
da executada em honorários, uma vez que os embargos haviam sido julgados
improcedentes e a obrigação satisfeita pela devedora. 

Em virtude disso, às fls. 187, o magistrado  a quo  arbitrou os
honorários  no  percentual  de  10%(dez  por  cento)  sobre  o  valor  inicial  da
execução. 

A requerida,  às  fls.  199/200,  pronunciou-se  alegando que  os
honorários já haviam sido pagos em sede de embargos.

O  juiz de  primeiro  grau,  em  despacho  exarado  às  fls.  202,
discorreu o seguinte: 

“O valor dos honorários arbitrados não se refere à
sucumbência, mas aos honorários da execução em si,
arbitrados às fls. 187, razão pela qual devidos.”

Foram os autos remetidos à Contadoria Judicial para realização
dos  cálculos,  conforme  se  observa  às  fls.  210/213,  sendo,  em  seguida,
determinada a intimação das partes para pronunciamento acerca dos valores
obtidos, não havendo oposição da credora aos mesmos, conforme fls. 220/221.

Às  fls.  222/223,  a  parte  executada  também  apresentou sua
concordância com os cálculos, diante do que requereu a concessão do prazo de
15 (quinze)  dias para  pagamento da verba honorária.  Quanto a  este  prazo,
houve discordância da exequente,  que  requereu fosse o pagamento efetuado
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em cinco dias.

O magistrado, às fls. 236, acatou a sua pretensão, determinando
à seguradora o pagamento no prazo assinalado.

A Executivos  S/A,  parte  executada,  às  fls.  239,  peticionou
novamente  requerendo  a  dilação  do  prazo  por  mais  10  (dez)  dias,  para
pagamento ao patrono da exequente dos honorários da execução, sendo, desta
vez, deferido o pedido pelo magistrado a quo, às fls. 240. 

Contudo, em vez de efetuar o pagamento da verba honorária, a
executada atravessou impugnação, às fls. 241/245, afirmando, novamente, não
serem devidos os referidos honorários, posto já terem sido pagos em sede de
embargos.

Foi prolatada sentença às fls. 259/261, nos seguintes termos:

“Ante  o  exposto,  ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, para considerar
como quitada a verba honorária.”

Contra  esta  decisão,  a  parte  exequente  interpôs o recurso
apelatório  constante  às  fls.  262/276,  alegando,  em  síntese,  agressão  ao
princípio da preclusão e desrespeito ao disposto no art. 20, § 4º do CPC.

Por  fim,  requereu o  provimento  da apelação para  que  fosse
reformado o  decisum de  primeiro  grau,  com a  condenação  da  apelada  ao
pagamento dos honorários de execução, conforme estabelecidos às fls. 187.

Não foram apresentadas  contrarrazões,  consoante  certidão  de
fls. 295.

Em  parecer  da  lavra  do  eminente  Procurador  de  Justiça
Valberto Cosme de Lira,  às  fls.  299/302, o Ministério Público deixou de
opinar no mérito por não vislumbrar interesse do Parquet. 

É o relatório. 

VOTO.

Cumprindo  todos  os  requisitos  objetivos  e  subjetivos  de
admissibilidade, merece ser conhecido o recurso interposto.

No caso em tela, insurge-se a recorrente em face de sentença
que acolheu a impugnação da parte executada e considerou como quitada a
verba honorária referente à execução.

Conforme se depreende dos autos,  a  própria  parte  executada
concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no que se
refere ao valor dos honorários da execução, arbitrados pelo juiz de primeiro
grau, às fls. 187.
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No  entanto,  posteriormente,  a  mesma  parte  apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de não serem devidos
os referidos honorários, posto já terem sido pagos em sede de embargos, sendo
este argumento acolhido pelo juiz a quo, conforme decisão às fls. 259/261.

Ora, tal atitude é vedada pelo nosso ordenamento pátrio, posto
que a ninguém é permitido apresentar comportamento contraditório a outro
praticado por si anteriormente, em inobservância ao princípio do venire contra
factum proprium (ninguém pode se opor a fato que ele próprio deu causa),
tendo em vista a incidência de preclusão lógica.

A preclusão lógica é caracterizada pela perda da capacidade de
se praticar um ato, em virtude deste encontrar-se em contradição com outro
anteriormente praticado, posto que, caso houvesse essa permissão ofender-se-
ia ao princípio da confiança e da boa-fé objetiva, caracterizando-se total abuso
de direito. 

Sobre  a  matéria  em questão,  transcrevo  os  ensinamentos  de
Pontes de Miranda e Nelson Nery Júnior:

“(...)  nos  termos  de  princípio  invocável  em nosso
sistema jurídico,  'a  ninguém é  lícito  venire  contra
factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou
ação, ou exceção, em contradição com o que foi a
sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de
acordo  com  a  lei'”  (PONTES  DE  MIRANDA,
Tratado  de  direito  privado,  Campinas:  Bookseller,
2000, p. 64).

"A preclusão indica perda da faculdade processual,
pelo  seu  não  uso  dentro  do  prazo  peremptório
previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato
de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou,
ainda, pela prática de ato incompatível com aquele
que  se  pretenda  exercitar  no  processo  (preclusão
lógica)".(NERY  JUNIOR,  Nelson.  Código  de
Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. P. 738).(grifo nosso)

Trago,  ainda,  à baila  aresto do Tribunal  de Justiça de Minas
Gerais que trata sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO
AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  -  EXCESSO  DE
EXECUÇÃO  -  PRECLUSÃO  LÓGICA  -  ATO
INCOMPATÍVEL  COM  O  RECONHECIMENTO
ANTERIOR DO VALOR DEVIDO E LEVANTADO PELO
EXEQUENTE. 
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-  Segundo  ensinamentos  do  professor  Humberto
Theodoro  Junior,  a  "preclusão  lógica  é  a  que
decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e
outro,  que  se  queira  praticar  também." 
- Depositado o valor de R$17.312,65, pelo executado,
afirmando  ser  ele  incontroverso,  tendo  sido
requerido,  na  mesma  oportunidade,  pelo  próprio
executado,  fosse  expedido  alvará  em  favor  do
exeqüente para levantamento do referido valor, não
pode agora,  o  exeqüente,  pretender  seja este  valor
devolvido. Isso porque, operou-se em seu desfavor a
preclusão lógica.   (TJMG -  Agravo de Instrumento-
Cv   1.0015.08.049174-7/002,  Relator(a):  Des.(a)
Alberto  Diniz  Junior,  11ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 12/02/0015, publicação da súmula em
26/02/2015)(grifo nosso)

Seguindo  essa  linha  de  raciocínio,  o  executado  não  poderia
apresentar  impugnação  ao  cumprimento  de  sentença  após  ter  ele  mesmo
concordado com o valor dos cálculos referentes à verba honorária, arbitrada
anteriormente  pelo  julgador  a quo,  em virtude  da  ocorrência  de  preclusão
lógica, operada no momento da anuência da parte executada. 

Dessa forma, tem-se que o  juiz de primeiro grau  incorreu em
equívoco ao acolher a peça impugnatória, considerando quitados os honorários
da execução, o que evidencia error in judicando no decisum de fls. 259/261.

É  sabido  que  o  error  in  judicando provoca  injustiça  no  ato
judicial, referindo-se  a  um equívoco  do juiz  ao  julgar,  atinente ao  direito
material ou ao direito processual, tornando a decisão passível de reforma e não
de anulação,  como ocorre no  error in procedendo,  que consiste em erro do
magistrado no que se refere à norma de procedimento.

Neste  sentido,  colaciono julgado  do  Tribunal  de  Justiça  do
Distrito Federal:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  I  –  PRELIMINAR  EM
CONTRARRAZÕES,  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DO
DOCUMENTO  JUNTADO  COM  O  RECURSO.  NÃO
ACOLHIMENTO.  VÍCIO.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. DOCUMENTO NOVO.
ARTIGO  397,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
JUNTADA  EXTEMPORÂNEA.  PRECLUSÃO.  II  –
RECURSO  DA RÉ.  PEDIDO  DE  REFORMA DA R.
SENTENÇA.  ERROR  IN  JUDICANDO. COBRANÇA
INDEVIDA  DE  DÍVIDA  INEXISTENTE.  NÃO
CABIMENTO.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
REALIZADA.  REFERÊNCIA  A  NOTAS  FISCAIS.
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PEDIDO  DE  MINORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS APLICADOS NO PATAMAR DE 10%
(DEZ  POR  CENTO)  SOBRE  O  VALOR  DA  CAUSA,
PARA  5%  (CINCO  POR  CENTO)  DO  VALOR  DA
CONDENAÇÃO.  CAUSA  SIMPLES,  COMUM  E
ROTINEIRA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART.
20,  PARÁGRAFO  TERCEIRO,  DO  CPC.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.  O  sistema  processual  brasileiro  define  como  o
momento  de  instrução  do  processo  a  primeira
ocasião em que as partes se apresentam ao Poder
Judiciário.  Preceitua  o  artigo  397  do  Código  de
Processo Civil que é lícita a juntada de documentos
novos  a  qualquer  tempo,  desde  que  destinado  a
provar fatos posteriores aos articulados ou quando
demonstrada, no caso de documentos pré-existentes,
a impossibilidade de sua utilização.  Preliminar em
Contrarrazões, acolhida.

2. A juntada extemporânea de documento, quando as
partes possuíam condições de colacioná-lo aos autos
antes  mesmo  do  ajuizamento  da  ação,  implica
preclusão.

3. É cediço que o error in judicando refere-se a erro
cometido  pelo  juiz  quanto  ao  direito  material  ou
quanto ao direito processual, induzindo à reforma
do julgado e não à sua anulação, enquanto o error
in procedendo, por consistir em erro do magistrado
quanto  à  aplicação  das  leis  processuais
procedimentais,  impõe  a  nulidade  do  julgado,
porquanto se refere a norma de ordem pública.

4.  Considerando-se  a  natureza  condenatória  da
sentença exarada na primeira instância,  a  fixação
dos honorários segue as regras do § 3º do art. 20 do
Código  de  Processo  Civil,  devendo  o  julgador
observar os critérios dispostos nas alíneas “a’, ‘b” e
‘c’,  do  referido  parágrafo,  a  fim  de  que  o  valor
arbitrado  confira  ao  advogado  uma  justa
remuneração em razão do trabalho desenvolvido.

RECURSO CONHECIDO.  PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DE DOCUMENTO, SUSCITADA
PELA AUTORA/APELADA EM CONTRARRAZÕES,
NÃO  ACOLHIDA e,  NEGADO  PROVIMENTO  ao
recurso  da  ré,  mantendo  incólume  a  r.  sentença
impugnada por seus próprios fundamentos. (Acórdão
n.801774,  20110112240377APC,  Relator:  ALFEU
MACHADO, Revisor: LEILA  ARLANCH, 1ª Turma
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Cível,  Data de Julgamento:  09/07/2014,  Publicado
no DJE: 14/07/2014. Pág.: 125)(grifo nosso)

Com essas  considerações,  cuido  da  controvérsia  travada  nos
autos,  entendendo  que  assiste  razão  à  apelante,  ante  a  configuração  da
preclusão  lógica  e  inobservância  do  princípio  nemo  potest  venire  contra
factum proprium, evidenciando-se no julgado error in judicando.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,  para
rejeitar a  impugnação  de fls.  241/245 e,  por  conseguinte, determinar  o
prosseguimento  da  execução  no  que  se  refere  aos honorários  advocatícios
arbitrados às fls. 187 dos presentes autos.

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição 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, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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