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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0000208-68.2015.815.0000.
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande. 
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.
AGRAVANTE: Francisco Soares Bezerra.
ADVOGADO: Érico de Lima Nóbrega
AGRAVADA: Telemar Norte Leste S/A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  HONORÁRIOS  NA  FASE  DE
CUMPRIMENTO  DA  SENTENÇA.  FIXAÇÃO  EM  PERCENTUAL  SEM
ESTABELECER A  BASE  DE CÁLCULO.  EXCEÇÃO  DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
JULGADA  POR  JUIZ  DIVERSO  DO  QUE  PROFERIU  A  SENTENÇA.
INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA PARA FIXAR A BASE DE CÁLCULO SOBRE A
QUAL DEVERIA INCIDIR O PERCENTUAL FIXADO. OMISSÃO DA SENTENÇA
QUE SOMENTE PODERIA HAVER SIDO SANADA ATRAVÉS DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  PRECLUSÃO.  AUSÊNCIA  DE  COMPETÊNCIA  DESTA
INSTÂNCIA  PARA  PROFERIR  REFERIDO  PRONUNCIAMENTO.
DESPROVIMENTO. 

Os Embargos de Declaração objetivam a reapreciação de decisão, pelo seu prolator, para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material, ou suprir omissão de
ponto  ou  questão  sobre  a  qual  devia  ter  havido  pronunciamento  de  ofício  ou  a
requerimento. CPC, art. 1.022.

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  Agravo  de  Instrumento,  processo  n.°
0000208-68.2015.815.0000, em que figuram como Agravante Francisco Soares Bezerra e
Agravada Telemar Norte Leste 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,  conhecer  do Agravo  de  Instrumento e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

Francisco Soares Bezerra interpôs Agravo de Instrumento contra a Decisão do Juízo
da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, prolatada nos autos da Ação Cominatória
em fase de cumprimento de Sentença, por ele ajuizada em face da Telemar Norte Leste S/A,
que rejeitando a Exceção de Pré-executividade por esta manejada com o objetivo de que fosse
declarada  a  nulidade  da  fase  de  cumprimento  da  sentença,  determinou  que  os  honorários
advocatícios  fixados  na  Sentença  que  a  extinguiu  fossem  calculados  sobre  o  valor  da
condenação imposta na fase de conhecimento.

Em suas razões, alegou que a Agravada foi condenada na fase de conhecimento em
obrigação de  fazer  e  de  pagar,  e  que,  após  cumprida  a  obrigação  de  pagar,  deu  início  ao
cumprimento da obrigação de fazer, atribuindo o valor de R$ 9.000,00.

Sustentou que a Sentença que extinguiu a fase de cumprimento da sentença, condenou



a  Agravada  em  honorários  advocatícios  em  10%,  tendo  ela  oposto  exceção  de  pré-
executividade para que fosse declarada a nulidade dessa fase processual, e o Juízo, ao rejeitar a
exceção, determinado que os honorários  fossem calculados sobre o valor da condenação da
obrigação de pagar, e não sobre R$ 9.000,00.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que seja reformada a Decisão Agravada, com
a fixação dos honorários em 10% sobre o valor de R$ 9.000,00.

Contrarrazoando, f. 210/217, a Agravada alegou que em razão de haver cumprido as
obrigações impostas, não há como o Autor pleitear qualquer execução, tendo ele, ao levantar a
quantia depositada, reconhecido o cumprimento das obrigações, e, inclusive, feito pedido de
extinção do processo, pugnando pelo desprovimento do Agravo.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito recursal, f. 210/212.

É o Relatório.

A Sentença que extinguiu a fase de execução condenou a Agravada em honorários no
patamar de 10%, sem especificar a que base de cálculo deveria incidir referido percentual,
tendo  o  Juiz  que  decidiu  a  exceção  de  pré-executividade,  que  não  foi  o  mesmo Juiz  que
proferiu  a  Sentença,  determinado  que  esse  percentual  deveria  incidir  sobre  o  valor  da
condenação da obrigação de pagar imposta na fase de conhecimento.

O  Agravante  objetiva  a  mudança  da  Decisão  que  rejeitou  a  exceção  de  pré-
executividade  para  que  os  honorários  advocatícios  sejam  calculados  sobre  o  valor  de  R$
9.000,00, atribuído na Exordial da fase de cumprimento da sentença da obrigação de fazer, e
não sobre R$ 701,00, que foi o valor depositado referente a obrigação de pagar, por achar ser
esse o entendimento do Juízo sentenciante ao encerrar a fase executória.

Apesar de cabível Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na
fase de cumprimento de sentença1, no presente caso contra a Decisão que resolveu a exceção de
pré-executividade, não é esse o recurso adequado para alcançar a definição da base de cálculo
sobre a qual deve incidir o percentual de 10% imposto na condenação, porquanto o Juízo que
resolveu a exceção apenas interpretou o que já havia sido decidido ao se extinguir a fase de
cumprimento da sentença, uma vez que há Sentença transitada em julgado, restando apenas dar
cumprimento ao seu comando.

O  Agravante  pretende,  na  realidade,  que  seja  suprida  uma  omissão  existente  na
Sentença, o que seria alcançável por Embargos de Declaração2,  porquanto este é o recurso
cabível para fazer com que o Juiz reaprecie a Sentença e sane o vício apresentado, suprindo a
omissão quanto à base de cálculo sobre a qual deveria incidir o percentual fixado, não tendo
esta instância competência para proferir referido pronunciamento.

Posto isto, conhecido o Agravo de Instrumento, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016, conforme Certidão de

1 CPC – Art. 1.015, Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.

2 CPC - Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.



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. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado – Relator


