
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO n.º  2005498-64.2014.815.0000 — 1ª  Vara Cível  de Campina 
Grande.
Relator :     Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Agravante : Ivanilda Pereira Conde. 
Advogado : Érico de Lima Nóbrega. 
Agravado : Casas Bahia Comercial Ltda.
Advogado : Marcelo Tostes de Castro Maia.

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  —  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  —  REVOGAÇÃO  DE  OFÍCIO  DE 
DESPACHO  —  POSSIBILIDADE  —  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  —  FASE  DE  CONHECIMENTO  — 
VALORES  RECEBIDOS  PELO  PATRONO  DO 
RECORRENTE — SEGUIMENTO NEGADO AO AGRAVO.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  os  honorários 
advocatícios  referentes  à  fase  de  conhecimento  já  foram 
devidamente  pagos,  conforme  Alvará  Judicial  de  fl.  76.  Sendo  
assim, os valores pleiteados pela agravante não são mais devidos.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos 
antes identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  Agravo 
Interno.

RELATÓRIO. 

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Ivanilda Pereira Conde 
em que pretende a reforma da decisão monocrática de fls. 125/127, reiterando o pleito para 
a liberação dos valores referentes aos honorários advocatícios da fase de cognição. 

É o relatório.

VOTO.
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A  matéria  dos  autos  é  pacífica  nesta  Corte,  bem  como  nos 
Tribunais Superiores, portanto, comportava julgamento monocrático, não havendo razão 
para a insurgência do agravante.

Ademais,  o  presente  Agravo  Interno  não  merece  provimento. 
Assim,  justamente  porque  a  fundamentação  da  decisão  monocrática  é  bastante,  por  si 
mesma,  para  rebater,  também,  as  razões  deste  Agravo,  limitar-me-ei  a  transcrever  os 
mesmos fundamentos da decisão agravante:

“Alega o agravante que são devidos os honorários advocatícios da 
fase de cognição. 

Aduz que, após a liberação do valor do pagamento da indenização, 
acrescido  de  juros  de  mora  e  correção  monetária,  a  recorrente  promoveu  os  atos 
necessários à quitação da verba honorária da fase de conhecimento. O pagamento, porém, 
só  foi  realizado  após  o  prazo  quinzenal,  nos  termos  do  art.  475-J  do  CPC,  tendo  a 
agravante  pugnado  pela  sua  imediata  liberação,  por  alvará  judicial,  o  que  teria  sido 
deferido pelo juízo a quo (fl. 92 destes autos). 

Ocorre que o juízo de primeiro grau, de ofício, revogou o aludido 
despacho, por entender que os honorários advocatícios da fase de conhecimento já haviam 
sido quitados. Em face desta decisão, a agravante opôs Embargos de Declaração, os quais 
foram rejeitados. É desta decisão que se insurge a recorrente.

O magistrado  a quo  rejeitou os Embargos de Declaração opostos 
pela agravante, em virtude da decisão de fls. 93/96 que declarou inaplicável a multa do art. 
475-J do CPC e indevidos os honorários executórios, chamou, ainda, o feito à ordem, para 
tornar  sem efeito  o despacho de fl.  115 e  remeter  os autos  à  contadoria,  para  fins de 
atualização do valor remanescente (R$ 132,29).

Ora,  alega  o  recorrente,  inicialmente,  nulidade  da  decisão  que 
revogou  o  despacho  de  fl.  115,  por  entender  que  não  poderia  o  magistrado  decidir 
novamente  questão  já  decidida,  vez  que  se  operou  a  preclusão.  Diz,  ainda,  que,  após 
proferida decisão, o magistrado não poderia modificá-la de ofício.

Ora,  não  há  que  se  falar  em nulidade  da  decisão  que  anulou  o 
despacho  de  fl.  115  (fl.  92  destes  autos),  pois  pode  e  deve  o  magistrado  sanar 
irregularidades  ocorridas  no  processo.  No  caso  concreto,  se  não  tivesse  revogado  o 
despacho em comento,  ocorreria  enriquecimento ilícito com o pagamento dobrado dos 
honorários advocatícios da fase cognitiva.

Neste sentido:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  CUMULADA 
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA PROCEDENTE. EXECUÇÃO. 
EMBARGOS  DO DEVEDOR.  -  INSURGÊNCIA  CONTRA  DECISÃO  DO 
JUÍZO  QUE  AVOCOU  OS  AUTOS  E  REVOGOU  O  DESPACHO  QUE 
INDICARA O PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, EM FACE 
DE ANTERIOR CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA 
NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO.  DECISÃO CORRETA.  - 
PODE O MAGISTRADO DE OFÍCIO AVOCAR OS AUTOS E REVOGAR O 
DESPACHO,  QUANDO  CONSTATE  O  EQUÍVOCO  COMETIDO.  -  O 
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BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TEM EFEITO EX NUNC E 
"PASSA A VALER PARA OS ATOS ULTERIORES À DATA DO PEDIDO" 
(STJ  4ª T. REsp 556.081). RECURSO DESPROVIDO. 

PROCESSO  CIVIL.  LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.  IMPUGNAÇÃO  AO 
LAUDO  PERICIAL.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  NO  MOMENTO 
OPORTUNO.  PRECLUSÃO.  IMPROVIMENTO  DO  AGRAVO.  DECISÃO 
MANTIDA. 1. A ausência de manifestação do Agravante no momento oportuno, 
apesar de regularmente intimado, leva à preclusão do seu direito de impugnar os 
cálculos apresentados pelo perito nos autos da ação originária  que deu azo à 
liquidação  de  sentença.  2.  O  Juiz  possui  o  poder-dever  de  administrar  o 
processo,  e,  por  conseguinte,  sanar  oportunamente  eventual  vício  processual 
ocasionado. 3. A postura do magistrado ao chamar o feito à ordem para revogar 
anterior  despacho  exarado  não  tem  o  condão  de  reabrir  prazo  processual 
precluso. (TJPE; Proc. 0002675-68.2012.8.17.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. 
Juiz  Conv.  Janduhy  Finizola  da  Cunha  Filho;  Julg.  07/03/2012;  DJEPE 
14/03/2012; Pág. 76) 

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  os  honorários 
advocatícios  referentes  à fase de conhecimento já foram devidamente  pagos,  conforme 
Alvará Judicial de fl. 76. Sendo assim, os valores pleiteados pela agravante não são mais 
devidos. 

Ademais, como esclareceu o magistrado  a quo, na decisão de fls. 
93/96,  são  incabíveis  à  espécie  honorários  da  fase  de  execução,  bem  como  a  multa 
estabelecida no art. 475-J do CPC, pois, intimada a pagar o valor da condenação, a parte 
ora embargada o fez antes de escoar o prazo legal. Logo, não há mais qualquer valor a ser 
pleiteado pelo patrono da recorrente, vez que já recebidos, conforme alvará de fl. 76.”

Sendo assim,  e sem mais  para análise,  NEGO PROVIMENTO 
AO AGRAVO INTERNO. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o.  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides 
(Relator), o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e o Exmo Dr. Marcos Coelho de Salles, juiz 
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador 
de Justiça.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                          Relator
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	Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

