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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016853-73.2001.815.2001  CAPITAL
RELATOR               : Aluizio Bezerra Filho – Juiz Convocado.
APELANTE 01        : Renan do Valle Melo Marques e outros. 
ADVOGADO           : Rogério Magnus Varela Gonçalves (OAB/PB nº 9.359). 
APELANTE 02        : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A).
ADVOGADO           : Em causa própria.
APELANTE 03        : Zélia Maria Dantas Batista
ADVOGADO           : Rogério Magnus Varela Gonçalves (OAB/PB nº 9.359). 
APELADA                : Siemens Aktiengesellschaft Bereich Medizinische Technik.
ADVOGADO           : Humberto Madruga Bezerra Cavalcanti (OAB/PB nº 12.085).

APELAÇÃO CÍVEL.  EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTI-
VIDADE. AÇÕES CAUTELAR E PRINCIPAL JULGA-
DAS MEDIANTE UMA ÚNICA SENTENÇA. POSSIBI-
LIDADE. 

ALEGAÇÃO  DE  DEFICIÊNCIA  NA  REPRESENTA-
ÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER IRREGULA-
RIDADE NAS PROCURAÇÕES.

- A exceção de pré-executividade foi protocolizada antes da
procuração ter se expirado, razão pela qual não há que se fa-
lar em irregularidade representativa.

DISCUSSÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO TÍ-
TULO. CORRETA A VIA PROCESSUAL ELEITA.

- A alegação de que os supostos honorários sucumbenciais
da cautelar não podem ser executados, eis que não estariam
abarcados dentro  dos limites  da coisa julgada,  encontra-se
em perfeita sintonia com as hipóteses da exceção de pré-exe-
cutividade.

MATÉRIA AFETA A VERBA HONORÍFICA. LEGITI-
MIDADE  CONCORRENTE  ENTRE  ADVOGADO  E
PARTES.  ACERTADA  A  DECISÃO  QUE  AUTORI-
ZOU O PROCESSAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE CONTRA OS ADVOGADOS.
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- “Irretocável, portanto, a sentença recorrida ao autorizar o processa-
mento dos embargos à execução contra a advogada do segurado, conde-
nando-a  em  honorários  sucumbenciais  em  razão  da  procedência  da
ação.  7.  Não  provimento  da  apelação.”  (TRF  1ª  R.;  AC  0066747-
61.2010.4.01.3800; Primeira Câmara Regional Previdenciria de Juiz de
Fora; Rel. Juiz Fed. Conv. José Alexandre Franco; DJF1 08/11/2016).

POSSIBILIDADE  DE  CONDENAÇÃO  EM  CUSTAS  PRO-
CESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE EXE-
CUÇÃO.

- “O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executivi-
dade enseja a condenação em custas e honorários advocatícios su-
cumbenciais,  conforme  precedentes  do  STJ.”.  (TJMG;  APCV
1.0024.06.931618-0/003; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg.
14/08/2014; DJEMG 26/08/2014)

NÃO CABIMENTO  DE EXECUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
NOS AUTOS DA PRESENTE AÇÃO CAUTELAR. DECISÃO
TERMINATIVA  QUE  CONDENOU  A  LITIGANTE  NO
MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA.
SENTENÇA ÚNICA QUE FIXOU A REMUNERAÇÃO DO
ADVOGADO  PELO  TRABALHO  DESEMPENHADO  EM
AMBOS OS FEITOS. TÍTULO EXECUTIVO QUE SE APER-
FEIÇOOU  SEM  QUE  TENHA  HAVIDO  OPORTUNA  IN-
SURGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

- A prolação de uma única sentença para solução de dois ou mais
processos mostra-se viável, como forma de evitar decisões confli-
tantes e visando garantir a economia processual. Assim. o magistra-
do consignará naquele ato decisório conjunto como será o paga-
mento dos honorários advocatícios, se em percentual ou valor de-
terminado a ser executado em apenas um feito ou em ambos pro-
cessos.

- A decisão terminativa teve preocupação de individualizar a con-
denação das custas e taxas processuais, enquanto que, em relação
aos honorários dos causídicos, fê-lo de forma geral, com a clara in-
tenção de generalizar tal importância com o consequente pagamen-
to único para os dois processos.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por (01) Renan do Valle Mello Mar-
ques, Alfredo Rangel Ribeiro, Rogério Magnus Varela Gonçalves e Felipe Augusto Forte de
Negreiros; (02) Wilson Sales Belchior; e (03) Zélia Maria Dantas Batista, em face da decisão de
fls. 840/851, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade intentada pela  Siemens Aktiengesells-
chaft Bereich Medizinische Technik, nos autos da presente “Ação Cautelar Inominada Preparató-
ria” ajuizada pela terceira apelante, atualmente em fase de cumprimento de sentença.

Em suas razões, os primeiros recorrentes alegam o não conhecimento da Exce-
ção de Pré-Executividade, em razão da deficiência de representação; a impropriedade da via proces-
sual eleita, eis que não presente qualquer das hipóteses do seu cabimento. Sustentam, em suma, a le-
gitimidade concorrente entre o advogado e a parte na execução de honorários de sucumbência, e a
impossibilidade de inclusão de qualquer pessoa no polo ativo da lide, argumentando que os dois pri-
meiros recorrentes não são credores da verba honorífica.

 Sustentam, ainda, a inexistência de solidariedade entre os advogados relativa-
mente ao adimplemento dos ônus da sucumbência da fase de cumprimento de sentença, a falta de
fundamentação no seu arbitramento e a impossibilidade de condenação dos apelantes em custas pro-
cessuais. Por fim, aduzem a possibilidade de sentença única julgar as ações cautelar e principal, po-
rém com o pagamento de dois honorários de sucumbência.

Por sua vez, o segundo apelante, Wilson Sales Belchior, traz aos autos argu-
mentações semelhantes à peça do primeiro recorrente, ressaltando que jamais atuou na fase de co-
nhecimento dos citados processos, notadamente na ação cautelar, razão pela qual não é e nunca foi
credor da verba ora perseguida.

A terceira  apelante,  Zélia  Maria Dantas Batista,  também apresentou recurso
apelatório sustentando, com os mesmos argumentos dos primeiros insurgentes: o não conhecimento
da Exceção de Pré-Executividade em razão da deficiência de representação; a impropriedade da via
eleita; a legitimidade concorrente entre os advogados e as partes na execução de honorários; a im-
possibilidade de inclusão de qualquer pessoa no polo ativo; a ausência de fundamentação no arbitra-
mento da verba sucumbencial; a indevida condenação dos causídicos em custas processuais; e a
possibilidade de sentença única julgar as ações cautelar e principal, porém com o pagamento de dois
honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (fls. 1455/1494).

A Procuradoria de Justiça, às fls. 111/1513, opinou pelo prosseguimento do fei-
to, sem manifestação de mérito

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, evidencio a necessidade de apreciação da petição de fls.  516/517,
apresentada pela terceira apelante, através da qual suscita a suposta prevenção do Exmo. Des. Lean-
dro dos Santos para relatar o presente feito.
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Ocorre que, manuseando o caderno processual, verifiquei que o relator primiti-
vo do feito, Des. José Ricardo Porto, ao qual estou em efetiva substituição, já proferiu despacho –
fls. 508.

Por essa razão, entendo por prorrogada a competência, com base no §4º, do art.
151, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que assim dispõe:

“Art. 151. O órgão julgador a que forem distribuídos recursos em senti-
do estrito, de apelação e de agravo de instrumento, correição
parcial,  mandado de segurança ou habeas-corpus terá jurisdição pre-
venta para: 
(...)
§ 4º. Haverá prorrogação de competência quando, não tendo sido obser-
vada pela distribuição a regra estabelecida neste artigo, as partes não
reclamarem ao relator, no prazo de três dias, ou este, sem suscitar sua
incompetência, proferir despacho.” (§4º, do art. 151, do RITJPB) Grifei.

Assim, indefiro o pedido de fls. 516/517.

MÉRITO

Importante ressaltar que o feito encontra-se em fase de cumprimento de senten-
ça, assim, os atos praticados nessa etapa processual devem ser proferidos estritamente no afã de
atender fielmente ao decisório transitado em julgado.

Pois bem.

Visando a melhor compreensão da celeuma, passo a tecer breves comentários
acerca da tramitação da presente demanda e a respectiva ação principal. 

Na exordial desta ação preparatória, a Sra. Zélia Maria Dantas Batista requereu
a manutenção em sua posse de determinados aparelhos que foram objeto de contrato de compra e
venda entre a empresa demandada (Siemens) e a RADIOCLIN – Radiologia Clínica LTDA, até que
o Sr. Roberto Ney Santos Batista, cônjuge da demandante, fosse desobrigado de qualquer garantia
correlacionada ao referido pacto, pedido este formulado na ação principal.

Por meio da sentença proferida nos autos da “Ação Ordinária de Nulidade de
Garantia” (437/438 deste feito), também proposta por Zélia Maria Dantas Batista, o Juízo da 9ª
Vara Cível da Comarca da Capital julgou conjuntamente aquela demanda ordinária e a presente
Ação Cautelar, decretando a nulidade da garantia então prestada pelo Sr. Roberto Ney Santos Batis-
ta, confirmando-se em definitivo a liminar anteriormente deferida nestes autos.

O Magistrado registrou, naquela oportunidade, a condenação direcionada à em-
presa demandada ao pagamento das custas e taxas judiciais dos procedimentos ordinário e cautelar,
bem ainda honorários de advogado, os quais fixou em 10% do valor da causa estipulado na inicial.

Em seguida, após a juntada de cópia da mencionada sentença nos presentes au-
tos, foi certificado o trânsito em julgado, pelo que o Juízo singular determinou o arquivamento, sob
o fundamento de não haver qualquer providência a ser adotada (fls. 440).
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Conforme relata a decisão ora apelada (fls. 844), os advogados da parte autora
já perceberam a quantia referente aos honorários sucumbenciais nos autos da ação principal, em
uma quantia devida de cerca de 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Ocorre que, a partir de 24/03/2009, após o arquivamento, os causídicos da par-
te demandante passaram a exigir, igualmente, o cumprimento da sentença nos presentes autos, o que
motivou a apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

Ao julgar tal incidente,  o Juízo primevo entendeu que a decisão terminativa
aplicou, em relação aos honorários sucumbenciais, o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa estipulado na inicial, de forma que tal valor seria suficiente para adimplir a verba honorífi-
ca, já considerando o trabalho realizado na ação cautelar preparatória. Ressaltou que, se não fosse
esse o entendimento, certamente deveria ter sido esclarecido que tal percentual seria devido em am-
bos os processos, como assim o fez em relação às custas e taxas judiciais.

Com base nesse entendimento,  rejeitou as preliminares suscitadas pela parte
excepta, bem assim a de litispendência agitada pelo excipiente, ordenando, todavia, a correção do
polo ativo para fazer constar como exceptos os advogados da Sra. Zélia Maria Dantas Batista. No
mérito, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, declarando inexigível o pedido de cumprimento
de sentença formulado nos autos da presente ação cautelar preparatória, em relação aos pretendidos
honorários de sucumbência, condenando os exceptos, de forma solidária, ao pagamento das custas e
despesas processuais relativos ao incidente, bem assim em honorários advocatícios em favor dos pa-
tronos do excipiente, arbitrados no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É contra tal decisão que as apelações se insurgem.

 Em razão das irresignações possuírem pontos em comum, inclusive com argu-
mentações semelhantes, passo a analisá-las conjuntamente.

DO NÃO CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDA-
DE EM FACE DE DEFICIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO.

Os primeiros apelantes afirmam que o referido incidente sequer deveria ter sido
conhecido, devido à alegada falha de representação, porquanto a procuração originária para que a
Siemens pudesse atuar no Brasil e da qual derivam a procuração judicial e os respectivos substabe-
lecimentos estaria vencida desde 30/09/2013.

Consoanta  bem explanado  pelo  Magistrado na  decisão  recorrida,  vislumbro
que, não obstante o mandato a que se refere os apelantes tenha se expirado no dia 30/09/2013, a ex-
ceção de pré-executividade foi protocolizada anteriormente, em 27/08/2013 (fls. 593), razão pela
qual não há que se falar em qualquer irregularidade representativa.

Ademais, é importante ainda ressaltar que a parte interessada apresentou es-
pontaneamente novo instrumento procuratório (fls. 784), datado de 09/09/2013 e com validade até
30/09/2014, ou seja, antes mesmo que o documento anterior perdesse sua validade.
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DA IMPROPRIEDADE DA VIA PROCESSUAL ELEITA

Como se sabe, o referido incidente configura-se como meio de defesa do su-
posto devedor, limitada ao conhecimento de matérias de ordem pública e que não dependam de di-
lação probatória, abarcando a discussão de questões sobre ilegitimidade ativa, limites da coisa jul-
gada e inexigibilidade do título.

Assim é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM
ACEITE.  ARGUIÇÃO  DE  INEXIGIBILIDADE  DOS  TÍTULOS
MEDIANTE MANEJO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDA-
DE.  CABIMENTO.  INDISPENSABILIDADE  DO  PROTESTO  E
DA PROVA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. 1. É cabível a exceção de pré-exe-
cutividade para veicular a iliquidez, a incerteza e a inexigibilida-
de do título executivo, desde que devidamente instruída e eviden-
ciada a desnecessidade da dilação probatória,  sendo tais  vícios
objetivos, portanto, aferíveis de plano. 2. A fim de que tenha força
executiva e se preste a instruir o processo executório, a duplicata
sem aceite deve estar acompanhada do protesto e do comprovante
da entrega das mercadorias. Ausentes tais elementos, não há como
ser reconhecida a exigibilidade do título. 3. Vislumbrando-se que
os honorários foram fixados em consonância com os parâmetros
que devem nortear seu arbitramento, há de ser mantida a aludida
verba. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas. Sentença manti-
da.  (TJGO; AC 0260954-10.2014.8.09.0067; Goiatuba;  Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; DJGO 04/11/2016; Pág.
160)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO  INDIVIDUAL  DE  SENTENÇA  COLETIVA.
IDEC.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº  1998.01.1.016798-9/DF.  EX-
CEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. A EXCE-
ÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE  CONSUBSTANCIA  MEIO
DE  DEFESA  DO  DEVEDOR  NOS  PRÓPRIOS  AUTOS  DA
EXECUÇÃO, DE CONSTRUÇÃO PRETORIANA, LIMITADA
AO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
E QUE NÃO DEPENDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NOS
TERMOS DA SÚMULA Nº  393  DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. QUESTÕES SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA,
LIMITES  DA COISA  JULGADA  E  INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO, PORTANTO, POR DIZEREM RESPEITO AO PRÓ-
PRIO  CABIMENTO  DO  FEITO  EXECUTIVO,  SÃO  PASSÍ-
VEIS DE DEDUÇÃO PELA VIA EXCEPCIONAL DA EXCE-
ÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE,  (...)  (TJRS;  AI  0255528-
69.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Terceira Câmara Cí-
vel;  Relª  Desª  Ana  Paula  Dalbosco;  Julg.  27/09/2016;  DJERS
05/10/2016).
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Em verdade, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simul-
taneamente dois requisitos: (1) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício
pelo juiz; e (2) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso dos autos, a   alegação de que os supostos honorários sucumbenciais da
cautelar não podem ser executados, eis que, à sua ótica, não estão abarcados dentro dos limites da
coisa julgada, encontra-se em perfeita sintonia com as hipóteses da exceção de pré-executividade.

Passo a colacionar os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁ-
RIOS.  POUPANÇA. EXCEÇÃO  DE  PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO. A exceção de pré-executividade constitui meio de
defesa do executado no qual devem ser suscitadas questões de or-
dem pública, cognoscíveis de ofício, como é o caso da inexigibili-
dade do título.(...)  (TJRS;  AI 455923-82.2013.8.21.7000; Caxias
do Sul; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maras-
chin dos Santos; Julg. 26/02/2014; DJERS 05/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO  POR  QUANTIA  CERTA.  EXCEÇÃO  DE  PRÉ-
EXECUTIVIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DO  TÍTU-
LO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. Inexigi-
bilidade do título comprovada, em face do cumprimento da ordem
judicial de exclusão da pontuação do prontuário do autor, relati-
vamente ao ait n. 564245. Apelo desprovido. (TJRS; AC 412012-
54.2012.8.21.7000;  Santo  Ângelo;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.
Des.  Luiz  Felipe  Silveira  Difini;  Julg.  12/12/2012;  DJERS
28/01/2013)

DA  ALEGAÇÃO  DE  LEGITIMIDADE  CONCORRENTE  ENTRE  O
ADVOGADO E A PARTE NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS.

Acolhendo o pedido da parte apelada, o Juiz primevo entendeu que quem de-
tém legitimidade para figurar no polo ativo do litígio, nesse momento de fase de cumprimento de
sentença, são os advogados da demandante, por se tratar de pretensão executória referente aos hono-
rários de sucumbência. Assim, determinou a correção da triangulação processual, fazendo constar
como exceptos  os advogados Renan do Valle  Melo Marques,  Alfredo Rangel  Ribeiro,  Rogério
Magnus Varela Gonçalves, Felipe Augusto Forte de Negreiros Deodato e Wilson Sales Belchior.

Contra tal trecho da decisão também se insurgem os apelantes.

Conforme se observa dos autos, o pedido de cumprimento de sentença versou
exclusivamente sobre os valores arbitrados a título de honorários advocatícios. Logo, tanto os patro-
nos quanto a própria parte autora têm legitimidade à propositura de pleitos da fase de cumprimento
do julgado.

A jurisprudência é vasta nesse sentido. Vejamos a seguinte decisão do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul:
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APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMEN-
TO DA SENTENÇA.  EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.  LEGITIMI-
DADE CONCORRENTE DA AUTORA E DOS PATRONOS À
EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO DAS VER-
BAS  ADVOCATÍCIAS  ARBITRADAS,  EQUIVALENDO  OS
CRÉDITOS E DÉBITOS DAS PARTES. Não se verifica irregulari-
dade, in casu, na vinda aos autos de petições em nome dos patro-
nos e da parte, aleatoriamente, na fase de cumprimento da sen-
tença cujo objeto  é exclusivamente os  honorários advocatícios.
Os honorários  reciprocamente  devidos  às  partes,  arbitrados  na
ação principal e em sede de exceção de pré-executividade, foram
compensados (possibilidade consagrada à época), inexistindo sal-
do devedor a ser perquirido por nenhum dos litigantes. Extinção
da execução.  Apelação conhecida e,  no mérito,  desprovida,  por
maioria.  (TJRS;  AC 0125523-56.2016.8.21.7000; Novo Hambur-
go; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha
de Oliveira Brito; Julg. 27/10/2016; DJERS 04/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À VERBA HONORÁRIA. LEGITI-
MIDADE CONCORRENTE DA PARTE E ADVOGADO. 1. Inexis-
te obrigatoriedade de que os procuradores da parte agravante in-
tegrem o polo ativo do cumprimento de sentença, a fim de obte-
rem os honorários decorrentes da sucumbência. 2. O entendimen-
to jurisprudencial  assentado nesta egrégia corte de justiça é no
sentido de reconhecer a legitimidade concorrente para a satisfa-
ção de crédito atinente aos honorários sucumbenciais. 3. Ademais,
é  assegurado aos  procuradores o direito  autônomo à execução,
sem excluir a legitimidade da própria parte. Inteligência do art. 23
do  Estatuto  da  OAB.  Recurso  provido  liminarmente.  (TJRS;  AI
0355349-46.2016.8.21.7000;  Carazinho;  Sétima  Câmara  Cível;
Relª  Desª  Liselena  Schifino  Robles  Ribeiro;  Julg.  10/10/2016;
DJERS 14/10/2016)

Assim, se por um lado não há irregularidade no fato da Sra. Zélia Maria Dantas
Batista figurar como parte excepta, também não existe, de outra banda, eiva na decisão do magistra-
do em determinar que os advogados da parte autora passem a figurar na triangulação processual, em
razão da legitimidade concorrente que lhes assistem.

Ocorre que, no caso em análise,  vislumbro certa particularidade referente às
consequências patrimoniais processuais, o que me leva a crer que a permanência dos advogados no
polo ativo deve prevalecer. Explico.

A decisão ora apelada condenou os litigantes derrotados em honorários sucum-
benciais, estes no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Por óbvio, caso a Sra. Zélia Maria
Dantas Batista volte a figurar como excepta e a decisão de acolhimento da exceção de pre-executi-
vidade seja hipoteticamente mantida, ela sofrerá o ônus da sucumbência de uma execução que não
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tem como objeto qualquer pretensão ou direitos de sua titularidade, mas sim apenas dos seus cau-
sídicos.

Temos,  portanto,  que a  definição  da figura  do exequente  perpassa da mera
questão da legitimidade para requerer a execução, submergindo a necessidade de analisarmos quem
estaria sujeito às consequências financeiras derivadas da exceção de pré-executividade apresentada
pela parte adversa, o que reforça ainda mais a necessidade de manutenção da decisão recorrida neste
aspecto.

Transcrevo recentíssimo julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da
1ª Região ao reconhecer, em caso análogo, a correção da sentença ao autorizar o processamento dos
embargos à execução contra advogada, inclusive condenando-a em honorários sucumbenciais. Ve-
jamos:

EMBARGOS. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. SÚMULA
Nº 260/TFR.  ACOLHIMENTO DOS CÁLCULOS DO EMBARGANTE.
OBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ADVO-
GADO EM VERBAS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. NÃO PRO-
VIMENTO. 1. O título judicial assegurou o direito à revisão do benefício
“de forma que, por ocasião do primeiro reajuste, seja aplicado o índice
de reajustamento, de acordo com a política salarial do governo, inde-
pendentemente do mês de sua concessão e na mesma época em que for
alterado o salário mínimo, mantendo-o atrelado ao salário mínimo, até o
advento da Lei nº 8.213/91 (...) ”. 2. Os autos foram remetidos à seção
de cálculos judiciais que prestou esclarecimentos sobre os critérios de
cálculos adotados pelos exequentes/embargados e apresentou planilha
de cálculos de acordo como o título executivo, concluindo pela inexistên-
cia de diferenças decorrentes da revisão determinada no processo de co-
nhecimento. 3. O setor técnico manteve a conclusão mesmo diante dos
questionamentos apresentados na fase instrutória, reiterados nas razões
de  apelação,  deixando  claro  o  erro  de  interpretação  dos
embargados/exequentes quanto à aplicação da Súmula nº 260/TRF. 4.
Os cálculos da contadoria judicial, que gozam de presunção de veraci-
dade, devem prevalecer, uma vez que afastam os argumentos apresenta-
dos na apelação e aplicam os comandos definidos na sentença transitada
em julgado, sem extrapolar os comandos nela definidos (AC 0035558-
19.2001.4.01.3400 / DF, Rel.  DESEMBARGADOR FEDERAL CANDI-
DO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.471 de 28/08/2015). 5. Os
honorários advocatícios pertencem ao advogado que, em razão disso,
tem direito autônomo à execução da sentença nesta parte e, consequen-
temente,  legitimidade  para  responder  aos  embargos  à  execução  nos
quais se alega excesso de execução decorrente da mesma verba (AG
0029105-23.2001.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel. Conv. JUIZ FEDERAL CLEBER-
SON JOSÉ ROCHA (CONV. ),  SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.286 de
24/07/2013). 6. Irretocável, portanto, a sentença recorrida ao autorizar
o processamento dos embargos à execução contra a advogada do segu-
rado, condenando-a em honorários sucumbenciais em razão da proce-
dência  da  ação.  7.  Não  provimento  da  apelação.  (TRF  1ª  R.;  AC
0066747-61.2010.4.01.3800;  Primeira  Câmara Regional  Previdenciria
de Juiz  de Fora; Rel.  Juiz  Fed.  Conv.  José Alexandre Franco;  DJF1
08/11/2016)
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Entretanto, verifico que, consoante alegado pelos apelantes, apenas os advoga-
dos  Rogério Magnus Varela Gonçalves e Felipe Augusto Forte de Negreiros  devem constar
como exceptos, uma vez que os Bels. Renan do Valle Mello Marques, Alfredo Rangel Ribeiro e
Wilson Sales Belchior funcionaram no feito tão somente na fase de cumprimento de sentença, por-
tanto não são titulares do suposto direito debatido na exceção de pré-executividade.

DA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS APELANTES EM CUS-
TAS PROCESSUAIS. 

Os apelantes suscitam que não poderiam ser condenados em custas processu-
ais, tendo em vista que o cumprimento de sentença se reveste de mera fase processual e não de feito
autônomo.

In casu, repita-se, temos que a Sra. Zélia Maria Dantas Batista requereu a exe-
cução dos honorários advocatórios, o que motivou a apresentação de exceção de pré-executividade
por parte da empresa Siemens, a qual restou acolhida pelo juízo primevo, autorizando, assim, a de-
vida condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

 CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  EXCEÇÃO  DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HO-
NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRA-
TUITA.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DA CAPACIDADE  FINAN-
CEIRA. DEFERIMENTO NO ACÓRDÃO EXEQÜENDO. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ACOLHIMEN-
TO INTEGRAL DA EXCEÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDA. VALOR DOS HONO-
RÁRIOS.  REDUÇÃO.  CABIMENTO.  RECURSO  PROVIDO EM
PARTE. Não havendo indícios contrários a alegação de hipossufi-
ciência financeira da parte pessoa física, é de ser acolhido o pedi-
do de concessão dos benefícios da justiça gratuita, tal como o foi
no  acórdão  exeqüendo.  Nos  termos  do  artigo  12  da  Lei  nº
1.060/50, fica suspensa a exigibilidade do pagamento dos ônus de
sucumbência, se deferidos os benefícios da justiça gratuita. O aco-
lhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade en-
seja a condenação em custas e honorários advocatícios sucum-
benciais, conforme precedentes do STJ. Em razão da menor com-
plexidade da questão e do reduzido trabalho despendido pelo ad-
vogado da parte, cabe a redução do valor dos honorários advoca-
tícios arbitrados em quantia excessiva. Recurso provido em parte.
(TJMG; APCV 1.0024.06.931618-0/003; Relª Desª Marcia de Paoli
Balbino; Julg. 14/08/2014; DJEMG 26/08/2014)

DA NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS NA AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA

Os recorrentes alegam que a sentença feriu o princípio da causalidade, eis que,
não obstante seja possível em decisão única julgar cautelar e ação principal, deve existir o pagamen-
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to de dois honorários de sucumbência, mormente quando existirem duas petições iniciais, duas con-
testações diferentes e dois valores da causa distintos.

Apesar de a decisão a ser proferida nessa análise poder gerar efeitos financeiros
de grande monta, entendo que sua apreciação se restringe à mera questão interpretativa do conteúdo
decisório da fase de conhecimento.

Assim, para melhor compreensão, passo a transcrever trechos daquela decisão
terminativa,  proferida,  repita-se,  nos autos  da Ação Ordinária,  porém com resolução tanto para
aquele feito quanto para a presente Ação Cautelar Preparatória. Vejamos:

“Diante do exposto, mais que dos autos consta, adotando regras
contidas no art. 319 do Código de Processo Civil, declarando a re-
velia  da Empresa Promovida acima nonimada, admitindo assim
por verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na inicial, jul-
go procentente a presente Ação Ordinária de Nulidade de Garan-
tia, bem ainda a Ação Cautelar Inominada que teve processamento
em autos apartados e em apenso ao presente feito para, em assim,
decidindo, decretar a nulidade da garantia então prestada pelo seu
esposo Roberto Ney Santos Batista em relação ao contrato firmado
entre as empresas demandadas e a firma RADIOCLIN – Radiolo-
gia Clínica LTDA., como pedido no termo inicial, confirmando-se
em definitivo a medida liminar deferida por este juízo no procedi-
mento cautelar acima referido.

Condeno a Empresa Demandada ao pagamento das custas e taxas
judiciais  desde  e  do procedimento  Cautelar  em referência,  bem
ainda honorários de advogado que fixo no percentual de 10% do
valor da causa e que estipulado na inicial.

Transitada em julgado a presente sentença, transcreva-se em intei-
ro teor aos autos da Ação Cautelar Inominada que se processa em
autos apartados e em apenso ao presente processo, desde que com
julgamento simultâneo ao que questionado na presente ação.”

Ora, de um lado temos a reflexão da possível existência de duas sucumbências,
uma na ação cautelar e outra na principal, porquanto duas foram as demandas, o que ensejou, assim,
por parte dos advogados, o trabalho e o desenvolvimento de argumentações sobre causas de pedir e
pedidos diversos.

Por outra banda, emerge o entendimento, baseado na interpretação diretamente
literária do conteúdo decisório, ao qual acostou-se o Magistrado de origem por ocasião do julga-
mento da Exceção de Pré-Executividade, de que o juiz sentenciante quis registrar que o patamar de
10% (dez por cento) sobre o valor da causa estipulado na inicial configurar-se-ia valor suficiente
para adimplir a verba honorífica, já considerando o trabalho realizado na ação cautelar preparatória,
pois, se não fosse esse o entendimento, certamente deveria ter sido esclarecido que tal percentual
seria devido em ambos os processos, como assim o fez em relação às custas e taxas judiciais.
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Como se sabe, a prolação de uma única sentença para solução de dois ou mais
processos mostra-se viável, desde que configurada a conexão entre as ações e as mesmas encontra-
rem-se prontas para julgamento, cabendo ao órgão julgador deliberar pela conveniência e oportuni-
dade de assim proceder, como forma de evitar decisões conflitantes e visando garantir a economia
processual.

Assim,  igualmente,  o  magistrado consignará  naquele  ato  decisório conjunto
como será o pagamento dos honorários advocatícios, se em percentual ou valor determinado a ser
executado em apenas um feito ou em ambos processos.

Partindo desta premissa, bem como analisando os exatos termos da sentença,
tenho que a verba honorífica de 10% sobre o valor dado à causa fora fixada com a intenção de re-
munerar os causídicos pelo trabalho desempenhado nos dois feitos.

Consoante frisou o juízo de origem, a decisão terminativa teve preocupação de
individualizar a condenação das custas e taxas processuais, enquanto que, em relação aos honorá-
rios dos causídicos, fê-lo de forma geral, com a clara intenção de generalizar tal importância com o
consequente pagamento único para os dois processos.

Ademais, é imperioso ressaltar que aquele título executivo judicial já se aper-
feiçoou com o trânsito em julgado que, indubitavelmente, fez coisa julgada também na presente
Ação Cautelar Preparatória, cujo instituto impede, aqui, que qualquer pretensão de execução de na-
tureza honorífica prospere.

Em caso intimamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
plena vedação de alteração do título judicial, mormente a flagrante configuração da coisa julgada,
cabendo, assim, uma única execução da verba honorária fixada na sentença conjunta. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  AÇÕES CAUTELAR
E PRINCIPAL JULGADAS MEDIANTE UMA ÚNICA SEN-
TENÇA, QUE CONDENOU A FAZENDA NACIONAL AO PA-
GAMENTO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  NO  MON-
TANTE  DE  "10%  (DEZ  POR  CENTO)  SOBRE  O  VALOR
DADO À CAUSA". TÍTULO EXECUTIVO QUE SE APERFEI-
ÇOOU  SEM  QUE,  NO  PARTICULAR,  TENHA  HAVIDO
OPORTUNA  INSURGÊNCIA  POR  PARTE  DA  EMPRESA
CONTRIBUINTE. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO MENCIO-
NADO TÍTULO, JÁ EM FASE CUMPRIMENTO DE SENTEN-
ÇA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA COISA JULGADA. 1. Caso
em que a discussão acerca do arbitramento dos honorários advo-
catícios, na fase de cumprimento de sentença, esbarra no óbice
da coisa julgada. 2. Agravo regimental da Fazenda Nacional pro-
vido  para negar provimento  ao recurso especial  de Dixie  Toga
S/A. (AgRg no AgRg no REsp 1214575/SP, Rel. Ministro NAPO-
LEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO
KUKINA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  04/11/2014,  DJe
03/02/2015).
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Para melhor identificação do caso, passo a transcrever trechos do acórdão cita-
do:

“ No particularizado caso dos autos, as ações cautelar e principal
foram julgadas mediante uma única sentença, que condenou a Fa-
zenda Nacional ao pagamento de verba honorária arbitrada em
“10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa”. Esse título exe-
cutivo judicial  se aperfeiçoou,  sem que, a esse respeito,  a parte
vencedora  (ora  agravada)  tenha,  oportunamente,  alegado  omis-
são, obscuridade ou contradição.

Nesse contexto, a meu sentir, a coisa julgada impede que, no atual
estágio processual – fase de cumprimento de um título executivo
judicial já aperfeiçoado, repita-se -  seja acolhida a pretensão da
empresa contribuinte, no sentido de impor à Fazenda Nacional a
condenação ao pagamento da verba sucumbencial  de 10% (dez
por cento) sobre o valor dado à causa principal somado a 10%
(dez por cento) sobre o valor dado à ação cautelar.”

Caso os apelantes tivessem por ventura identificado alguma imprecisão cons-
tante do conteúdo decisório, poderia ter manejado o recurso cabível à espécie para debater a suposta
dubiedade, cuja dúvida, registro, não acomete o entendimento deste relator.

Por todo o exposto,  DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS,
tão somente no sentido de excluir os Bels. Renan do Valle Melo Marques, Alfredo Rangel Ribeiro e
Wilson Sales Belchior no polo ativo da demanda, visto que estes só atuaram na fase de cumprimen-
to de sentença, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

. 

É o como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Parti-
ciparam do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convo-
cado para substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo De-
sembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Be-
zerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador  Mário  Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 13 de dezembro de
2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J14
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