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Monteiro Felipe

APELAÇÃO.  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO DAQUELES REFERENTES AO
PROCESSO  PRINCIPAL.  PEDIDO  PARA  PROSSEGUIMENTO
EM  RELAÇÃO  AOS  DECORRENTES  DOS  EMBARGOS  À
EXECUÇÃO.  INDEFERIMENTO.  EXTINÇÃO.  PETIÇÃO
CONFUSA.  MAGISTRADO  LEVADO  A  ERRO  PELA  PARTE.
CONSIDERAÇÃO DE QUE TRATAVA-SE DO MESMO CRÉDITO.
NULIDADE. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO NO
PRIMEIRO GRAU. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Não  se  confundem  os  honorários  advocatícios  relativos  à
demanda  principal  e  aqueles  fixados  nos  autos  dos  embargos  à
execução. A satisfação do crédito relativo à ação de cobrança não
obsta  a  cobrança,  via  cumprimento  de  sentença,  dos  honorários
advocatícios arbitrados nos embargos à execução. Caso em que o
próprio  credor  levou  o  magistrado  a  erro  quando  peticionou
pedindo o  prosseguimento  do  cumprimento  de  sentença,  após  a
expedição de alvará de levantamento do crédito dos honorários do
processo principal, mas não especificou que sua pretensão era de
receber  os  honorários  dos  embargos  à  execução.  Nulidade  da
sentença. Provimento do recurso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, dar  provimento ao recurso,  nos termos do voto do relator,  integrando a
decisão a certidão de fl. 178.

Relatório



Trata-se de apelação interposta por  Maria do Socorro Silva Bezerra
contra sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença na ação de obrigação de
fazer proposta pela apelante em desfavor do Município de Patos.

Na decisão, o magistrado registrou que os honorários advocatícios
foram requisitados e efetivamente pagos ao causídico, daí porque, satisfeita a obrigação,
declarou extinto o processo.

Inconformado,  recorre  o  promovente  aduzindo  que  o  pedido  de
cumprimento de sentença refere-se aos honorários fixados no processo de embargos à
execução,  em que  o  município  recorrido  foi  vencido.  Assevera,  por  essa  razão,  que  a
pretensão formulada na petição de fls. 157/158 é diversa daquela atendida pela alcançada
pelo pagamento indicado à fl. 155, posto que,  “enquanto este se refere aos honorários
sucumbenciais  advindos do processo principal,  aquele é concernente aos honorários
sucumbenciais  advindos  do  processo  apensado,  i.  e.,  do  processo  de  embargos  à
execução”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença
para  dar  seguimento  ao  processo,  “com  a  consequente  citação  do  apelado  para,
querendo, apresentar impugnação ao pedido de cumprimento de sentença nos termos
do art. 535 do NCPC”.

Em  sede  de  contrarrazões,  o  promovido  aponta  que  houve
sucumbência recíproca e compensação dos honorários, daí porque cada um dos litigantes
deveria  suportar  parte  dos  ônus  sucumbenciais.  Ao  final,  pede  o  desprovimento  do
recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 178 do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

De  início,  compulsando  os  autos  e  analisando  a  casuística  em
disceptação, frise-se que o recurso merece acolhida. 

O histórico dos autos revela  e o  próprio recorrente afirma que os
honorários que pretende receber tem sua gênese nos embargos à execução opostos pela
fazenda pública municipal (processo apenso). De outro lado, observa-se a satisfação do
crédito  relativo  aos  honorários  advocatícios  deste  feito  (processo  principal),  conforme
alvará expedido à fl. 155.

O magistrado, todavia, entendeu que a dívida já fora quitada, posto



que os honorários advocatícios teriam sido pagos através da referida autorização. Não
percebeu  o  magistrado,  no  entanto,  que  o  novo  pedido  de  cumprimento  de  sentença
objetivava receber os valores fixados a título de honorários advocatícios no processo de
embargos à execução, em que o município fora vencido.

A confusão,  provavelmente,  fora  causada  pelo  próprio  recorrente,
que deveria ter veiculado o cumprimento de sentença contra todo o crédito a que tinha
direito,  na  forma  do  art.  85,  §  13,  do  CPC,  cujo  teor  determina  que  “as  verbas  de
sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes
e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal,
para todos os efeitos legais”. Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de
Andrade Nery lecionam:

“O  valor  dos  honorários,  nesses  casos,  deverá  ser  agregado  ao
restante  da  dívida,  comportando,  pois,  exigibilidade  junto  ao
devedor diretamente pelo credor, sem necessidade de propositura
de uma demanda à parte, na qual o advogado figure como parte
autora.  No  caso  do  cumprimento  de  sentença,  a  fixação  de
honorários não está prejudicada pela verba estipulada na fase de
conhecimento, sendo ambas cumuláveis”.1

Para  além  disso,  a  própria  petição  em  que  o  apelante  veicula  o
pedido direcionado aos honorários advocatícios dos embargos é confusa quanto a este
ponto, indicando, inclusive, que o valor seria decorrente dos presentes autos, quando, em
verdade, busca satisfazer o crédito de honorários advocatícios dos embargos à execução
(apenso). No cenário posto, o próprio recorrente levou o magistrado a erro.

Em que pese tal fato, o caminho mais correto a ser trilhado passa pela
anulação da sentença, a fim de que a parte possa buscar a satisfação do crédito restante.
Isto posto, dou provimento ao recurso para anular a sentença. É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Dr.  Gustavo  Leite  Urquiza,  Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena  para
substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da

1 Comentários ao Código de Processo Civil (livro eletrônico). Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, p. 483).



Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


