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PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  nº 00002993-56.2006.815.0731
ORIGEM : 4ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Município de Cabedelo
ADVOGADO : Thiago Giullio de Sales Germóglio
APELADO : Jorge José Bezerra
ADVOGADO          : José Hervásio G. de Carvalho

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação Cível  –
Cumprimento  de  Sentença –  Honorários
advocatícios  –  Fazenda  Pública  –
Execução  embargada  –  Cumulação  –
Possibilidade – Manutenção da sentença –
Desprovimento. 

– Segundo jurisprudência pacífica do STJ e
interpretação a contrario sensu do art. 1º-D
da Lei n. 9.494/97, são devidos honorários
advocatícios  pela  Fazenda  Pública  nas
execuções embargadas.

–  Imprópria  a  fixação  de  honorários
advocatícios contra a Fazenda Pública em
despacho  inicial  da  fase  de  execução  de
sentença,  porque  inexiste  previsão  legal
que  determine  tal  procedimento  e  porque
não  se  sabe  se  a  Fazenda  Pública
apresentará  embargos,  sendo  a  sentença
de extinção o momento processual próprio
para tanto.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,
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A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento ao apelo e prover o recurso adesivo, nos termos do voto do relator
e da súmula do julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
MUNICÍPIO DE CABEDELO em razão da sentença proferida pela M.M. Juíza
da 4ª Vara da Comarca de Cabedelo que, nos autos da ação de  indenização
por danos morais, fase de cumprimento da sentença, ajuizada pelo recorrido, Sr.
JORGE JOSÉ BEZERRA, julgou (fl. 150) extinta a obrigação com fulcro no art.
794,I,  do  CPC,  em face  do pagamento  efetuado pela  devedora,  a  Edilidade,
condenando esta em honorários fixados na base de 10% do valor da execução.

Inconformado,  o  município interpôs  recurso
de  apelação  cível  (fls.  156/161),  onde  pugnou  pela  reforma  da  sentença,
aduzindo, em síntese, que a verba honorária teria sido objeto de execução, não
podendo, porquanto, ser arbitrada nova condenação.

O  apelado  apresentou  contrarrazões  ao
recurso apelatório (fls.  165/168), onde pugnou pelo desprovimento da apelação
cível.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça  (fls. 177/180) opinou pelo  seguimento do recurso e,
no mérito, deixou de apresentar manifestação.

É o que basta relatar. 

V O T O

Presentes  os  pressupostos  recursais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
extintivo  ao  direito  de  recorrer)  e  extrínsecos  (regularidade  formal,
tempestividade,  inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer  ou do
seguimento do recurso), conheço do recurso de apelação interposto.

O cerne da presente questão queda-se em
analisar  se na sentença que extingue  o processo, em face da satisfação da
obrigação  (art.  794,I,  do  CPC),  é  cabível  a  condenação  em  honorários
sucumbenciais  específicos desta fase processual  (fase de  cumprimento de

2



Agravo Interno nº 001.2012.010979-6/001
Apelação Cível nº 0002993-56.2006.815.0731

sentença),  considerando-se  as  seguintes peculiaridades  do  caso:  ser
executada  a  Fazenda  Pública,  os  honorários  sucumbenciais  não  foram
fixados no despacho inicial que ordena a citação para execução e a execução
ter sido embargada, conforme se verifica da certidão de fl. 60.

Pois bem, em uma interpretação a contrario
sensu do art. 1º-D da Lei n. 9.494/97, são devidos honorários pela Fazenda
Pública nas execuções embargadas, caso dos autos (fl. 60).

Não há como olvidar que o artigo 1º-D da
Lei 9.494/97, com redação atribuída pela Medida Provisória n.º 2.180/2001, é
cristalino ao afastar a possibilidade da condenação da Fazenda Pública em
honorários advocatícios nas execuções não embargadas, in verbis:

"Art.1º-D. Não serão devidos honorários advocatí-
cios pela Fazenda Pública nas execuções  não em-
bargadas."

Assim, a regra geral quanto às execuções
contra a Fazenda Pública é a não condenação em honorários na fase de cum-
primento de sentença, desde que não embargadas estas execuções.

“In  casu”,  segundo  jurisprudência  pacífica
do STJ e interpretação a contrario sensu do art. 1º-D da Lei n. 9.494/97, im-
procedente afigura-se o argumento recursal de que impossível seria a conde-
nação de honorários advocatícios na execução, “in verbis”:

PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - EXECUÇÃO EM-
BARGADA  -  CUMULAÇÃO  DE  HONORÁRIOS -
POSSIBILIDADE  -  PRECEDENTES.  A  jurisprudência
pacífica do e. STJ firmou o entendimento de que é possí-
vel a cumulação de honorários advocatícios na execução
e nos embargos do devedor, observado o limite percen-
tual de 20% (art. 20, § 3º, do CPC) na soma das duas
verbas. (TRF-4 - AI: 50127937720134040000  5012793-
77.2013.404.0000,  Relator:  JOÃO BATISTA LAZZARI,
Data de Julgamento: 17/07/2013,  PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: D.E. 18/07/2013). (grifei).

E,

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO EM-
BARGADA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. POS-
SIBILIDADE.  PRECEDENTES.  NECESSIDADE  DE
OBSERVÂNCIA  DO LIMITE PERCENTUAL DE 20%
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(ART. 20, § 3º, DO CPC) NA SOMA DAS DUAS VER-
BAS. OMISSÃO VERIFICADA. 1. Os embargos declara-
tórios são cabíveis para a modificação do julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como
para sanar possível erro material existente no julgado.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte firmou o enten-
dimento de que é possível  a cumulação de honorários
advocatícios na execução e nos embargos do devedor,
observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3º, do
CPC) na soma das duas verbas. Embargos de declara-
ção  acolhidos,  sem efeitos  modificativos,  apenas  para
sanar  a  omissão  apontada.  (STJ  -  EDcl  no  AgRg  no
REsp:  1206447 RS 2010/0148745-4,  Relator:  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  Data  de  Julgamento:
22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 04/03/2011). (grifei).

Por fim,

Honorários  advocatícios.  Execução  contra  a  Fazenda
Pública. Obrigação de pequeno valor. Execução embar-
gada. Verba devida.  Não conhecimento do recurso ex-
traordinário.  Embargos  de  declaração  acolhidos  para
esse fim. Reconsideração. São devidos honorários advo-
catícios em execução embargada contra a Fazenda Pú-
blica. (STF - RE: 467965 RS , Relator: Min. CEZAR PE-
LUSO, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-204
DIVULG  28-10-2009  PUBLIC  29-10-2009  EMENT
VOL-02380-05 PP-00957).  (grifei).
 

Assim, são devidos honorários advocatícios
pela  Fazenda  Pública  nas execuções  embargadas,  podendo  perfeitamente
cumulá-los com os da fase de conhecimento

Também não assiste razão ao apelante em
relação ao argumento de que os honorários do advogado somente seriam de-
vidos se fixados em despacho inicial que ordenou o pagamento da obrigação
decorrente do título judicial.

Na hipótese em apreço, em 25 de junho de
2007 (fl.  52) foi protocolizada a petição de execução da sentença, ou seja,
quando já  em pleno vigor  a  Medida  Provisória  nº  2.180-35,  publicada em
27.08.2001, que alterou dispositivos da Lei nº 9.494/97, dentre os quais o art.
1º-D, que condiciona a condenação em verba honorária à oferta de embargos,
de modo que, uma vez condicionada eventual  condenação ao ajuizamento
destes, torna-se absolutamente imprópria a fixação, em despacho inicial, dos
honorários advocatícios referentes à fase de cumprimento de sentença.
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Ou seja, o arbitramento da verba honorária,
contra a Fazenda Pública, no despacho inicial da fase de execução de sen-
tença, é impróprio, porque inexiste previsão legal que determine tal procedi-
mento  e porque não se sabe se a Fazenda Pública apresentará embargos,
sendo a sentença de extinção o momento processual próprio para tanto. Nes-
te sentido, pede-se “vênia” para colacionar o seguinte julgado do Tribunal Fe-
deral da 2ª Região:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.  TÍTULO  JUDICIAL.  FIXAÇÃO  DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO DA FA-
ZENDA  PÚBLICA.  IMPOSSIBILIDADE.  EXECU-
ÇÃO INICIADA SOB O PÁLIO DA MEDIDA PROVI-
SÓRIA Nº 2180-35. -A redação outorgada pela Lei nº
8.952, de 13.12.94, ao art. 20, § 4º, do Código de Pro-
cesso Civil, deixava induvidoso o cabimento de honorá-
rios advocatícios em sede executiva, ainda que não em-
bargada, inexistindo distinção entre execução extrajudi-
cial ou assentada em título judicial. - Tal entendimento
prevaleceu após a edição da Lei nº 9.494, de 10.09.97. -
Com o advento da Medida Provisória nº  2.180-35,  de
24.08.2001, publicada em 27.08.2001, a Lei nº 9.494/97
passou a vigorar acrescida de alguns dispositivos, dentre
os quais o art. 1º-D, que condiciona a condenação em
verba honorária à oferta de embargos. - O julgado pro-
ferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de re-
curso especial transitou em julgado em 22.10.2002, ten-
do sido protocolizada a petição inicial da execução em
22.01.2002. Logo, é de se concluir pela impertinência
da fixação de honorários advocatícios no momento em
que ordenada a citação da autarquia previdenciária, já
que  em pleno  vigor  a  Medida  Provisória  2.180-35. -
Ressalte-se que o arbitramento da verba honorária no
despacho inicial é providência recomendada ante a pos-
sível ausência de embargos, pelo que, uma vez condicio-
nada eventual condenação ao ajuizamento destes, torna-
se absolutamente inviável a fixação prévia. - Agravo de
instrumento  improvido.  (TRF-2  -  AG:  114800
2003.02.01.006913-3, Relator: Desembargador Federal
RICARDO  REGUEIRA,  Data  de  Julgamento:
04/11/2003,  PRIMEIRA TURMA, Data  de Publicação:
DJU - Data::25/11/2003 - Página::241).

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos  acima  apontados,  NEGO  PROVIMENTO à  apelação  cível,
mantendo a d. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.
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Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo.Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição plena, para
substituir a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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, 14 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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