
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2007015-07.2014.815.0000 — 9ª Vara Cível de Campina 
Grande.
Relator :Dra. Vanda Elizabeth Marinho, juíza convocado para substituir o Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante :Jader Cleide de Oliveira Pereira.
Advogado :Robérgia Farias Araújo. 
Agravado :Associação Comercial de São Paulo. 
Advogado      :Samuel Marques Custódio de Albuquerque. 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO   —  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA  —  IMPUGNAÇÃO  —  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  —  INCIDÊCIA  DE  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA  —  DIVERGÊNCIA  ENTRE  OS  VALORES 
APRESENTADOS  —  CONTADORIA  JUDICIAL  — 
HOMOLOGAÇÃO  DOS  CÁLCULOS  —  INCIDÊNCIA  DOS 
HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO — EXCESSO 
DE  EXECUÇÃO  —  ACOLHIMENTO  DA  IMPUGNAÇÃO  — 
REFORMA DA DECISÃO  —  JUROS  E  CORREÇÃO  SOBRE 
HONORÁRIOS — CABIMENTO — PRECEDENTES DO STJ — 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

— De acordo com a jurisprudência do STJ,  os juros moratórios incidem 
no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado  
do aresto ou da sentença em que foram fixados.

— São devidos honorários advocatícios na fase de execução de sentença 
quando não cumprido espontaneamente o julgado. 

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  autos  acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos 
do voto relator. 

RELATÓRIO. 

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Jader Cleide de 
Oliveira Pereira em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Campina 
Grande, nos autos da Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravado em 
desfavor da recorrente. 
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Na decisão  agravada,  o  Juízo  a  quo acolheu  a  impugnação  ao 
cumprimento de sentença interposta pela Associação Comercial de São Paulo, declarando 
da  execução  dos  honorários  advocatícios  (objeto  da  execução)  em  R$  1.438,90  (mil 
quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos). 

Posteriormente, em sede de Embargos Declaratórios (fls. 148/149), 
determinou que os cálculos de execução fossem feitos com o acréscimo da multa legal de 
10% (dez  por  cento)  sobre  o  montante  calculado pela  contadoria  judicial,  nos  termos 
previstos no art. 475-J do CPC. 

Inconformada,  a  recorrente  alega,  em  suma,  que  não  houve 
excesso  de  execução,   e  que  sobre  os  honorários  advocatícios  devem incidir  juros  e 
correção monetária.  Afirma, ainda,  que houve cerceamento de defesa por não ter  sido 
intimada acerca da impugnação apresentada, e dos cálculos da contadoria. Ao final, pugna 
pelo  provimento do recurso para  que seja  rejeitada  a  impugnação ao cumprimento de 
sentença. 

Sem contrarrazões. 

Informações às fls. 170, comunicando o descumprimento do art. 
526 do CPC. 

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu 
parecer de fls. 172/173, opinou pelo indeferimento do recurso, nos termos do art. 557, do 
CPC. 

É o relatório. 

Voto. 

Inicialmente,  ressalte-se,  quanto à tese suscitada pelo Ministério 
Público, que o indeferimento do recurso, sob a justificativa do descumprimento do art. 526 
do CPC, só se afigura possível ante a invocação expressa pela parte agravada, conforme 
assegura o próprio dispositivo abaixo transcrito:

“Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do 
processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua 
interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso. 

Parágrafo  único.  O  não  cumprimento  do  disposto  neste  artigo,  desde  que 
arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo.”

Assim,  não  tendo  a  agravada  suscitado  o  descumprimento  da 
obrigação  processual  contida  no  art.  526  do  CPC,  revela-se  impertinente  o  não 
conhecimento do presente recurso sob tal perspectiva.

Pois bem. 

Em  suma,  a   recorrente  postulou  o  cumprimento  da  sentença 
proferida nos autos Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais (fls. 46/50 dos 
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presentes autos), especificamente em relação aos honorários advocatícios, cominados em 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme segue: 

“Ante o exposto, e tendo em visto tudo o mais que dos autos consta e princípios 
de  direito  atinentes  à  espécie,  JULGO PROCEDENTE o pedido,  declarando 
ilegal a inserção por parte da demandada, do nome da autora em seus cadastros 
restritivos ao crédito, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 
(três mil reais) pelos danos causados à autora, valor este corrigido de juros de 
mora de 1% a partir do evento danoso e correção monetária fluente da citação. 

Condeno,  ainda,  ao  pagamento  das  custas/despesas  processuais  e  honorários 
advocatícios,  os  quais  fixo  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da 
condenação” 

No  cumprimento  de  sentença,  a  recorrente  apresentou  cálculos 
informando que o valor devido a título de honorários advocatícios seria de 1.703,65 (mil 
setecentos e três reais e sessenta e cinco centavos). O recorrido, por sua vez, impugnou os 
cálculos  apresentados,  informando  o  valor  supostamente  devido  de  R$  1.427,62  (mil 
quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos). 

Diante da divergência, o Juízo a quo determinou o envio dos autos 
à contadoria,  que inicialmente,  corroborou o valor informado pela recorrente (fl.  118). 
Entretanto,  após  pronunciamento  das  partes  (fls.  123/126),  o  Juízo  a  quo determinou 
novamente a remessa dos autos à contadoria, para modificação dos cálculos, afastando a 
incidência  de  juros  e  correção  monetária  sobre  o  valor  destacado  dos  honorários 
advocatícios. 

Sobreveio  aos  autos,  então,  uma  nova  planilha  da  contadoria, 
concluindo pelo valor  devido de R$ 1.436,90 (mil  quatrocentos  e  trinta  e seis  reais  e 
noventa centavos) – fl. 129 do presente instrumento. 

Na decisão de fls.132/133, o Juízo a quo acolheu a impugnação 
ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:  

“(...)
Como a matéria versava sobre suposto excesso executória, determinei a remessa 
dos autos à contadoria judicial, para fins de apuração do real valor devido. 

Vê-se às fls. 292, que a contadoria chegou ao montante de R$ 1.436,90 (um mil, 
quatrocentos e trinta e seis reais e noventa centavos), valor este que representa o 
efetivamente devido pela impugnante a título de honorários advocatícios. 

Não havendo nos autos qualquer prova capaz de demonstrar qualquer incorreção 
na  planilha  de  cálculos  apresentada  pela  Contadoria  Judicial,  deve  esta 
prevalecer, o que torna precedente o pedido de impugnação, com a consequente 
dedução do valor cobrado a maior. 

Isto posto,  Julgo Procedente a Impugnação ao cumprimento sentença,  ante a 
ocorrência de excesso de execução.”

Posteriormente,  em  sede  Embargos  Declaratórios,  laborou 
modificação no sobredito julgado, aplicando multa de 10% (dez por cento sobre o valor 
calculado, nos seguintes termos: 
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“DESTE  MODO,  DOU  PARCIAL PROVIMENTO  AOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO, apenas e tão somente para o fim de determinar que os cálculos 
de  execução  sejam feitos  com o acréscimo da multa  legal  de  10% (dez  por 
cento) sobre o montante calculado às fls. 292, nos termos previstos no art. 475-J 
do CPC.

Mantenho, quanto o mais, a decisão embargada em seus exatos termos”

Afaste-se, de início, a alegação da recorrente no tocante ao suposto 
cerceamento de defesa, já que ambas as partes foram devidamente intimadas acerca dos 
cálculos da contadoria judicial, tendo o Juízo a quo apenas adotado interpretação diversa 
daquela suscitada pela recorrente em relação a incidência dos juros e correção monetária 
sobre os honorários advocatícios. 

Entendo, assim, que a ausência de intimação para pronunciamento 
sobre o segundo cálculo apresentado pela contadoria não ensejou nulidade, uma vez que a 
recorrente já havia reiteradamente se pronunciado sobre sua pretensão, inclusive após a 
apresentação  da  impugnação,  não  havendo  pois,  qualquer  prejuízo  no  tocante  ao 
contraditório e ampla defesa. 

Ademais, no tocante à incidência de juros e correção monetária 
sobre os honorários advocatícios, observo que referido tema já foi objeto de debate pelo 
STJ, donde restou assentado o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, I e II, E 535 DO CPC. 
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PARTE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NOS 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  TERMO  A  QUO.  TRÂNSITO  EM 
JULGADO. 1. Não viola os arts. 165, 458, I e II e 535 do CPC o decisório que 
está  claro  e  contém  suficiente  fundamentação  para  dirimir  integralmente  a 
controvérsia,  não  se  confundindo  decisão  desfavorável  com  omissão  e/ou 
negativa de prestação jurisdicional. 2. Os juros moratórios incidem no cálculo 
dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da 
sentença em que foram fixados. 3. Recurso especial provido. (REsp 771.029/
MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09/11/2009 
- grifei). 

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS EM 
AGRAVO  REGIMENTAL.  IMPOSSIBILIDADE.  EXECUÇÃO  DE 
SENTENÇA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  JUROS  DE  MORA. 
SÚMULA 254/STF. 1. A via do agravo regimental não é compatível para se 
conhecer de argumentação que poderia ter sido articulada no recurso especial, 
diante  da  ocorrência  da  preclusão  consumativa  e  por  representar  indevida 
inovação da causa. Precedentes. 2. Poderão os juros ser acrescidos à condenação 
principal  até  a  fase  de  liquidação,  caso  a  sentença  não  os  tenha  fixado. 
Inteligência da Súmula 254/STF. 3.  Incidem juros de mora sobre a parcela 
relativa à verba honorária, ainda que arbitrada em valor, como na hipótese, 
sob pena de enriquecimento sem causa. Precedentes.  4. Agravo regimental 
não  provido.  (AgRg  no  REsp  1.104.378/RS,  Rel.  Ministro  Castro  Meira, 
Segunda Turma, DJe 31/08/2009 - grifei). 

Da leitura dos autos, observa-se que os cálculos apresentados pela 
recorrente considerou a incidência do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor 
principal  atualizado,  acrescido  de  juros  e  correção  monetária  sobre  esse  percentual, 
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referente  ao  período  18/05/2009  (data  da  apuração  do  principal)  a  23/08/2011 
(cumprimento de sentença). 

Nessa perspectiva, e em cotejo com o entendimento adotado pelo 
STJ,  entendo ser  cabível  a  atualização  da  verba  honorária  apenas  após  o  trânsito  em 
julgado da  sentença  que  a  fixou,  donde  se  presume que  somente  a  partir  de  então  o 
devedor se constituirá em mora.

Em relação a fixação de novos honorários advocatícios referentes à 
fase de cumprimento de sentença, o STJ também já firmou posicionamento no sentido da 
sua possibilidade, conforme se infere:

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 293364/SP AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0029873-1 - 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) - DJe 11/06/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
CABIMENTO.  VALOR  DA  VERBA  HONORÁRIA.  EXORBITÂNCIA. 
AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO.  1. A Corte  Especial,  interpretando 
conjugadamente os arts. 20, § 4º, 475-I e 475, I, do CPC, entendeu serem 
cabíveis  honorários  na  fase  de  cumprimento  de  sentença  (REsp  n° 
1.028.855/SC).  2.  Rever  o  valor  arbitrado  a  título  de  honorários 
advocatícios  exige,  do  recorrente,  demonstrar  a  exorbitância  e  a 
desproporção da condenação. A falta dessa demonstração atrai, por analogia, o 
óbice da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 
1309450/  SP  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL 
2012/0031606-9 - Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - T3 - 
TERCEIRA TURMA - DJe 09/05/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  LEI  N. 
11.232/2005.PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DO ART. 475-J DO 
CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.1. É cabível a 
fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. O 
fato de se ter alterada a natureza da execução de sentença, que passou a ser 
mera fase complementar do processo em que o provimento é assegurado, 
não  traz  nenhuma  modificação  quanto  aos  honorários  advocatícios.2. 
Embora  os  honorários  advocatícios  possam  ser  fixados  para  a  fase  de 
cumprimento de sentença, a sua exigibilidade só é possível se o devedor não 
efetuar o pagamento ou o depósito no montante da condenação no prazo de 
15 dias previsto no art. 475-J do CPC, antes da prática de atos executórios. 
Precedentes.3. Na hipótese em exame, o Tribunal de origem, a quem é dada a 
análise dos documentos dos autos, deixou claro que a devedora depositou em 
Juízo,  no  prazo  para  o  cumprimento  voluntário,  o  valor  pleiteado  pelo 
Condomínio-exequente.  4.  Modificar  o entendimento proferido pela Corte de 
origem, e reconhecer, como pretende o agravante, que o recorrido não efetuou o 
pagamento voluntário  da condenação,  demandaria  reexame de provas,  o  que 
encontra  óbice  no  enunciado  7  da  Súmula  do  STJ.  Agravo  regimental 
improvido.(AgRg  no  REsp  1153180/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
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MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 11/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO  PROCEDENTE. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A partir do julgamento 
do REsp 1.028.855/SC, pela Corte Especial, o STJ firmou o entendimento 
de  que  é  cabível  a  condenação  em  honorários  advocatícios  na  fase  de 
cumprimento de sentença, a fim de remunerar os advogados pela prática de 
atos  processuais  necessários  à  promoção ou  à impugnação da pretensão 
executiva nela deduzida. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 
1128124/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 28/09/2010, DJe 07/10/2010)

Assim,  à  vista  das  considerações  acima  ilustradas,  DOU 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, apenas para determinar a atualização dos 
honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado da sentença em que foi fixado. 

Honorários advocatícios referentes ao cumprimento de sentença no 
valor de R$ 700,00 (setecentos reais). 

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Dra. Vanda Elisabeth Marinho (relatora), 
Juíza convocada com jurisdição limitada, a Exma. Des. Maria das Graças Morais Guedes, 
o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir  para composição de 
quórum. 

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador 
de Justiça. 

João Pessoa, 13 de abril de 2015. 

Vanda Elizabeth Marinho 
Juiz convocado

6



7



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Agravo  de  Instrumento  nº 2007015-07.2014.815.0000 —  9ª  Vara  Cível  de  Campina 
Grande.

RELATÓRIO. 

Cuida-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  por  Jader  Cleide  de 
Oliveira Pereira em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Campina Grande, 
nos autos da Impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravado em desfavor da 
recorrente. 

Na  decisão  agravada,  o  Juízo  a  quo acolheu  a  impugnação  ao 
cumprimento de sentença interposta pela Associação Comercial de São Paulo, declarando da 
execução dos honorários advocatícios (objeto da execução) em R$ 1.438,90 (mil quatrocentos e 
trinta e oito reais e noventa centavos). 

Posteriormente,  em sede  de  Embargos  Declaratórios  (fls.  148/149), 
determinou que os cálculos de execução fossem feitos com o acréscimo da multa legal de 10% 
(dez por cento) sobre o montante calculado pela contadoria judicial, nos termos previstos no art. 
475-J do CPC. 

Inconformada, a recorrente alega, em suma, que não houve excesso de 
execução,  e que sobre os honorários advocatícios devem incidir juros e correção monetária. 
Afirma,  ainda,  que  houve  cerceamento  de  defesa  por  não  ter  sido  intimada  acerca  da 
impugnação apresentada,  e dos cálculos da contadoria.  Ao final,  pugna pelo  provimento do 
recurso para que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. 

Sem contrarrazões. 

Informações às fls. 170, comunicando o descumprimento do art. 526 
do CPC. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer de fls. 172/173, opinou pelo indeferimento do recurso, nos termos do art. 557, do CPC. 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015. 

Vanda Elizabeth Marinho 
Juíza convocada
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