
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0008473-41.2006.815.0011.
ORIGEM: 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Orlando Virgínio Penha.
ADVOGADO: em causa própria.
APELADO: Banco do Brasil S/A. 
ADVOGADO: Patrícia de Carvalho Cavalcanti.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA CONDENAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL NO PRAZO DO ART. 475-J, DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO.  FIXAÇÃO  EQUITATIVA.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 20, §4º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.

1.  Conforme  entendimento  pacífico  do  STJ,  firmado  em  sede  de  recurso
representativo  da  controvérsia  (REsp  1134186/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011), "São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não
impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art.
475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado [...].(AgRg nos
EDcl  no  REsp  1445301/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 08/03/2016).

2.  Na fase  de  cumprimento  de  sentença,  os  honorários  advocatícios  deverão  ser
arbitrado de acordo com a apreciação equitativa do juiz, com fundamento no art. 20,
§ 4º,  do Código de Processo Civil.  (AgRg no AREsp 669.488/RJ,  Rel.  Ministro
LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  28/04/2015,  DJe
05/05/2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0008473-41.2006.815.0011,  em  que  figuram  como  Apelante  Orlando
Virgínio Penha e como Apelado o Banco do Brasil S/A. 

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento.

VOTO.

Orlando Virgínio Penha interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 248/251, que extinguiu a



fase de cumprimento  de Sentença  proferida em Ação de  Indenização por  Danos
Morais  ajuizada  por  seu patrocinado, Diércio  Garcia  de Medeiros  Guedes,  em
desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão da satisfação da condenação constante
do  título  executivo  judicial,  deixando  de  condenar  a  instituição  promovida  ao
pagamento  de  honorários,  por  entender  que  não  houve  pretensão  resistida  ao
adimplemento do débito.

 
Em suas razões, f. 252/257, alegou que o STJ possui entendimento pacífico

no sentido de que são devidos honorários na fase de execução de Sentença se a parte
sucumbente não cumprir espontaneamente a obrigação no prazo do art.  475-J, do
CPC de 1973, requerendo ao final o provimento do Recurso para que seja fixada a
verba honorária nos termos do art. 20, §4º, do CPC.

Intimado, o Apelado não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de fls.
298V.

 
A Procuradoria  de  Justiça,  f.  305/307,  não  ofereceu parecer  meritório,  ao

argumento de que não estão presentes os pressupostos para a sua intervenção.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O STJ1 firmou entendimento no sentido de que são cabíveis os honorários
1 AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1.
REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO DESTINADO À GARANTA DO JUÍZO E A VIABILIZAR A
APRESENTAÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO.  PAGAMENTO  VOLUNTÁRIO  DO  DÉBITO
RECONHECIDO JUDICIALMENTE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC.
INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES DO STJ.  2.  FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE,  ANTE  A AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  VOLUNTÁRIO  NO  PRAZO  DE
QUINZE DIAS 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO E NÃO CONHECIDO O SEGUNDO.
[...].  Conforme  entendimento  pacífico  do  STJ,  firmado  em  sede  de  recurso  representativo  da
controvérsia  (REsp 1134186/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
julgado  em  01/08/2011,  DJe  21/10/2011),  "São  cabíveis  honorários  advocatícios  em  fase  de
cumprimento  de  sentença,  haja  ou não  impugnação,  depois  de  escoado o prazo  para  pagamento
voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com
a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS)". [...].(AgRg nos EDcl no
REsp 1445301/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 08/03/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DESCUMPRIDO.
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ART. 535 DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
DUPLICIDADE  DOS  HONORÁRIOS.  SÚMULAS  N.  83  E  7/STJ.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA FIXADOS EM ACORDO JUDICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
N.  5  E  7/STJ.  1.  Aplica-se  a  Súmula  n.  284  do  STF quando,  em prejuízo  da  compreensão  da
controvérsia, a parte não demonstra, com clareza e precisão, a necessidade de reforma do acórdão
recorrido  no  que  se  refere  à  alegada  ofensa  ao  art.  535  do  CPC.  2.  São  cabíveis  honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art.  475-J do CPC, que somente se inicia após a
intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).
3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC. 4. Não há como rever os percentuais
fixados  a  título  de  honorários  advocatícios  se,  para  isso,  o  Tribunal  de  origem  baseou-se  nas



advocatícios  em fase  de  cumprimento  de  Sentença,  seja  ela  impugnada  ou  não,
depois de finalizado o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 475-J, do
CPC de 19732, cujo correspondente no CPC de 2015 é o art. 5233.

Após o trânsito em julgado da Sentença de f. 114/117, f. 171, o Apelante
peticionou em nome do seu cliente requerendo o adimplemento da condenação dela
constante, f. 174/175, o que fez o Juízo determinar a intimação do Banco Apelado
para proceder ao pagamento voluntário do débito na quinzena prevista no dispositivo
supracitado,  f.  186,  no entanto,  o  Recorrido,  após ser  intimado,  deixou escoar  o
prazo, conforme certidão de f.  188, tendo ocorrido o adimplemento da obrigação
somente através da penhora  on line de f. 200, de modo que é cabível a fixação da
verba honorária com base no art.  20, §4º, do CPC de 19734,  vigente à época da
interposição do Recurso5.

peculiaridades do caso e das provas produzidas pelas partes. 4. Inviável rever o entendimento fixado
pelas instâncias de origem se a sua análise demandar, além da revisão de cláusulas contratuais, a
incursão ao acervo fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
129.735/MG, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/11/2015, DJe 23/11/2015)

2 Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação,
não  o  efetue  no  prazo  de  quinze  dias,  o  montante  da  condenação  será  acrescido  de  multa  no
percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II,
desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação.

3 Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão
sobre  parcela  incontroversa,  o  cumprimento  definitivo  da  sentença  far-se-á  a  requerimento  do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido
de custas, se houver.
4 Art.  20.  A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as  despesas  que antecipou e os
honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado
funcionar em causa própria.
[…].
§ 4º Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestimável, bem como naquelas em que não houver
condenação ou for  vencida  a Fazenda Pública,  os  honorários  serão  fixados consoante apreciarão
equitativa do juiz atendidas as normas das letras a a c do parágrafo anterior.

5 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  APRECIAÇÃO  EQUITATIVA  DO
MAGISTRADO. ART. 20, § 4º, DO CPC. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA VERBA
HONORÁRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Na fase de cumprimento de sentença, os honorários advocatícios
deverão ser arbitrado de acordo com a apreciação equitativa do juiz, com fundamento no art. 20, § 4º,
do Código de Processo Civil. 2. O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma eqüitativa e
levados em consideração para fixar os honorários advocatícios é inviável em sede de recurso especial,
nos  termos  da  jurisprudência  dominante  desta  Corte.  Incidência  da  Súmula  7/STJ.  3.  Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 669.488/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 05/05/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FASE  DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO FORA DOS
PERCENTUAIS  DO §  3º  DO ART.  20  DO CPC.  1.  Na  fase  de  cumprimento  de  sentença,  os
honorários advocatícios devem ser fixados de forma eqüitativa pelo juiz, nos termos do § 4º do art.
20, CPC, não estando o magistrado restrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do referido
artigo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 640.885/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015)



Posto isso,  dou provimento ao Apelo, para, nos termos do art. 20, §3º,
alíneas “a” a “c”, e §4º, do CPC de 1973, fixar os honorários advocatícios da
fase de cumprimento de Sentença em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista o
trabalho desenvolvido pelo Advogado Recorrente e a baixa complexidade do
procedimento. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


