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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 2000246-17.2013.815.0000
RELATORA:  Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Olympus Optical do Brasil Ltda.
ADVOGADO: Paulo Wagner Pereira
AGRAVADA:  Unimed  João  Pessoa  -  Cooperativa  de  Trabalho
Médico Ltda.
ADVOGADOS:  Caius  Marcellus  de  Lacerda e  João  Pereira  de
Lacerda

AGRAVO  INTERNO  EM AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  ARBITRAMENTO  DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPOSTAMENTE DE FORMA
INDEVIDA.  MATÉRIA  EXAUSTIVAMENTE  DEBATIDA  EM
JULGAMENTO  ANTERIOR  POR  ESTE  EGRÉGIO  TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, NO QUAL SE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.
APLICAÇÃO  DE  MULTA  DE  1%  SOBRE  O  VALOR  DA
CONDENAÇÃO.  RECURSO  PROTELATÓRIO  E
IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO.

- A matéria referente à fixação dos honorários advocatícios,
suscitada  nas  razões  recursais,  já  foi  devidamente
apreciada  por  este  Tribunal  de  Justiça,  mostrando-se  a
utilização  deste  meio  recursal  meramente  protelatória,
atraindo a aplicação dos artigos 17 e 18 do CPC.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda  Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao
agravo interno.

OLYMPUS  OPTICAL  DO  BRASIL LTDA.  interpôs  agravo
interno visando  à  reforma  da  decisão  monocrática  de  f.  778/781,
desta  relatoria,  que  negou  seguimento  ao  agravo  de  instrumento
manejado  em face  da  UNIMED  JOÃO PESSOA  -  COOPERATIVA  DE
TRABALHO MÉDICO LTDA., com arrimo no art. 557 do CPC.

No intuito  de  trazer  a  matéria  ao Colegiado,  o  agravante
interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão no
que diz respeito aos mesmos pontos anteriormente analisados.

É o breve relato.

 VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
Relatora

Mantenho  a  decisão  agravada pelos  seus  próprios
fundamentos, reproduzindo trecho seu que interessa: 

Não  assiste  razão  ao  agravante,  vez  que  a  matéria  referente  ao
arbitramento  dos  honorários  advocatícios  já  foi  exaustivamente
discutida no processo, inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça,
no acordão de f. 680/687, cuja ementa transcrevo nas linhas abaixo:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  IMPUGNACAO  AO  CUMPRIMENTO  DE
SENTENCA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM EXECUCAO PROVISORIA.
AVIADA EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE.  MATERIA  APRECIADA EM
DESFAVOR  DO  AGRAVANTE.  REVOLVIMENTO  EM  OPORTUNIDADE
POSTERIOR.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSAO  CONSUMATIVA.
RECONHECIMENTO. OUTROS PONTOS NAO PRECLUSOS. EXCESSO DE
EXECUCAO. DEBATE SOBRE O VALOR ARBITRADO E O TERMO INICIAL



AgRg n. 2000246-17.2013.815.0000                                                                                                         3

DOS  JUROS  DE  MORA.  JUIZO  A  QUO  QUE  NAO  APRECIATAIS
ARGUMENTOS. INVIABILIDADE DE PROCEDER TAL EXAME EM SEGUNDA
INSTANCIA.  NECESSIDADEDO  RETORNO  DOS  AUTOS  PARA
JULGAMENTO  DA  PARTE  NAO  PRECLUSA.  REFORMA  DO  DECISUM.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

A preclusão consumativa constitui a perda de uma faculdade processual
decorrente  do  seu efetivo  exercício,  realizado  anteriormente  de  forma
valida. E vedada a rediscussão de matéria já decidida, se inalterados os
fatos, em virtude da preclusão consumativa. 

Restando  questões  controvertidas  a  serem  analisadas  pela  instância
inferior  e de rigor o retorno dos autos para esse fim, sob pena de o
Tribunal suprimir a garantia do duplo grau de jurisdição. 

Conforme se extrai do julgado, foi decidido na ocasião que a matéria
relativa  aos  honorários  estaria  preclusa.  O  provimento  parcial  do
recurso  determinou  tão  somente  que  a  instância  a  quo se
pronunciasse em relação ao termo inicial da correção monetária e ao
juros de mora.

Dessa  forma,  no  tocante  aos  honorários  advocatícios,  aqui
questionados,  não  cabe  mais  qualquer  discussão  quanto  a  sua
correta incidência, ou não, por esta instância recursal.

Por outro lado, observo que o agravante, alheio aos seus deveres
como parte em um processo judicial, interpõe o presente recurso com
o intuito manifestamente protelatório, pois a matéria trazida à baila já
foi debatida por este Egrégio Tribunal de Justiça em outra ocasião.

A conduta negativa do agravante, atrai o enunciado do artigo 17 do
CPC, transcrito a seguir:

Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: (Redação dada 
pela Lei nº 6.771, de 27.3.1980)

[...]

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório.

A doutrinadora Ada Pellegrini Grinover acertadamente advertiu:

Mais do que nunca, o processo deve ser informado por princípios éticos.
A relação jurídica processual, estabelecida entre as partes e o juiz, rege-
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se  por  normas  jurídicas  e  por  normas  de  conduta.  De  há  muito,  o
processo deixou de ser visto como instrumento meramente técnico, para
assumir a dimensão de instrumento ético voltado a pacificar com justiça.
Nessa ótica,  a  atividade das  partes,  embora empenhadas  em obter  a
vitória, convencendo o juiz de suas razões, assume uma dimensão de
cooperação com o órgão judiciário, de modo que de sua posição dialética
no processo possa emanar um provimento jurisdicional o mais aderente
possível à verdade, sempre entendida como verdade processual e não
antológica, ou seja, como algo que se aproxime ao máximo da certeza,
adquirindo um alto  grau de probabilidade. É por isso que os Códigos
Processuais adotam normas que visam a inibir e a sancionar o abuso do
processo,  impondo  uma  conduta  irrepreensível  às  partes  e  a  seus
procuradores.1

Assim, não há como negar a aplicação, em desfavor do agravante, da
multa por litigância de má-fé, prevista no artigo 18 do CPC, com a
seguinte redação:

Art.  18. O juiz ou tribunal,  de ofício ou a requerimento,  condenará o
litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento sobre o
valor  da causa e a indenizar  a parte contrária dos prejuízos que esta
sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou.

Na  verdade,  constato  que  o  recurso  se  mostra  manifestamente
improcedente e tem caráter meramente protelatório, fatos esses que
me fazem negar seguimento ao presente agravo instrumento com
base nas prescrições do artigo 557 do CPC, in verbis:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento,
com  fulcro  no  artigo  557  do  CPC,  condenando  o  agravante  ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de
1% (um por cento) sobre o valor da causa.  (f. 779/781). 

Do teor  da  decisão  objurgada  é  possível  concluir  que  foi
lançada  em  harmonia  com  decisões  pacíficas  de  Tribunais
Superiores, não merecendo qualquer retoque.

1 In A marcha do processo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 63.
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Destarte, nego  provimento  ao  agravo  interno, para
manter a decisão unipessoal que negou seguimento ao recurso.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão ESTA  RELATORA,  que  participou  do
julgamento com os Excelentíssimos Doutores ALUÍZIO BEZERRA FILHO
(Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO
LEITE  URQUIZA  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora JACILENE
NICOLAU FAUSTINO GOMES, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 02
de dezembro de 2014.

           Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
    Relatora
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