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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2001055-07.2013.815.0000.
ORIGEM: 9ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTES: SABEMI Seguradora S/A e  Pecúlio União Previdência Privada.
ADVOGADOS: Pablo Berger e Tiago Cartaxo Patriota.
AGRAVADO: Marcos Antônio Camelo.
ADVOGADOS: Fernando Gondim Ribeiro Júnior e Angelli Cirne Eloy Gondim.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROLATADA EM  SEDE  DE  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  POSSIBILIDADE.
INTIMAÇÃO  DO  DEVEDOR  PARA  CUMPRIMENTO  DO  JULGADO  E
REALIZAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA  QUANTIA  DEVIDA.
DESCUMPRIMENTO.  APLICAÇÃO  DA MULTA PREVISTA NO  ART.  475-J,
CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 

1. “A sentença de improcedência dos embargos do devedor em execução de título
extrajudicial não condena o executado ao pagamento do título, eis que apenas declara
a  inexistência  do direito  alegado pelo  embargante.  Improcedentes  os  embargos,  a
execução suspensa deverá ter  regular processamento.  Possibilidade, no entanto, de
execução  da  sentença,  pela  nova  sistemática  trazida  pela  Lei  11.232/2005,
relativamente  à  condenação  ao  pagamento  de  despesas  processuais  e  honorários
advocatícios fixada na sentença proferida nos embargos” (TJ/SP, 1º TAC-SP, Agln.
7.100.541-9, 12ª, Câmara” B “, 18.12.2006).

2. O descumprimento ao preceituado no art. 475-J, CPC, acarreta ao devedor faltoso a
multa de 10% acrecido ao montante da condenação. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de
Instrumento  n.º  2001055-07.2013.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravantes
SABEMI Seguradora S/A. e Pecúlio União Previdência Privada, e Agravado Marcos
Antônio Camelo.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de  Instrumento  e  negar-lhe
provimento. 

VOTO.

SABEMI  Seguradora  S/A e  Pecúlio  União  Previdência  Privada
interpuseram Agravo de  Instrumento  contra  a  Decisão,  f.  412/414,  prolatada  pelo
Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca desta Capital nos autos dos Embargos à Execução
opostos pela primeira em face de Marcos Antônio Camelo, que acolheu, em parte, a
Impugnação  ao  Cumprimento  de  Sentença  para  determinar  que  o  valor  a  ser
executado seja apenas o de R$ 5.000,00, correspondente aos honorários advocatícios
e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data em que a
sentença dos referidos Embargos foi proferida, incluindo a multa de 10 % prevista no
art. 475-J, do CPC. 



Em suas razões recursais, f. 02/15, alegaram a ausência de sua intimação para
o  cumprimento voluntário da  obrigação,  sendo  inadmissível,  por  conseguinte,  a
aplicação da multa de 10% prevista no art. 475-J, do Código de Processo Civil.

Asseveraram, ainda, que a fase de cumprimento de sentença não poderia ter
sido instaurada na ação incidental de Embargos à Execução, como o fez o Agravado,
porquanto é cabível apenas em execução de sentença condenatória. 

Requereram, sem êxito,  a  atribuição de efeito suspensivo ao Recurso  e, no
mérito, pugnaram pelo seu provimento para reformar a Decisão.

O Juízo prestou suas informações, Ofício de f. 452/453, mantendo a Decisão
vergastada.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, Certidão de f. 454.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, o preparo foi recolhido, f. 19, pelo que, presentes os
demais pressupostos recursais, dele conheço. 

O Agravado ajuizou Ação de Execução em razão do óbito de Mafalda Roma
Grise, sua genitora, ocorrido em 09/02/2003, objetivando a execução do título con-
substanciado no Seguro de Vida, no valor de R$ 118.409,09.

Procedente o pedido exordial, a SABEMI Seguradora S.A., uma das Agra-
vantes, opôs Embargos à Execução, f. 21/31, que foram rejeitados, condenando-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram fi-
xados em R$ 5.000,00, f. 199/203.

Com o trânsito em julgado da Sentença dos Embargos à Execução, Certidão
de f. 361, o Agravado requereu o cumprimento do julgado, pugnando pelo levanta-
mento  do  valor  que  entendeu  incontroverso,  R$  118.409,09,  correspondente  ao
prêmio, corrigido monetariamente e com juros de mora, além do valor dos honorá-
rios advocatícios, f. 353/354.

O Juízo deferiu o pedido de levantamento da quantia certa, por meio de Alva-
rá Judicial, e determinou a intimação da Recorrente para pagar o valor acessório, no
total de R$ 75.356,73, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação da multa de
10% e penhora de bens suficientes à satisfação do débito, f. 364.

O  Despacho  de  f.  364,  determinando  a  intimação  da  Agravante  para  que
cumprisse voluntariamente a  obrigação foi  publicado no Diário da Justiça,  no dia
19/02/2012, conforme Certidões de f. 371 e 374, pelo que, não prospera a alegação
de impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 475-J, CPC, por falta de
intimação. 

Decorrido o prazo, efetivada a penhora on line naquele valor de R$ 75.356,73,
f. 377, o Juízo determinou a intimação da Recorrente para apresentar Impugnação ao
Cumprimento da Sentença, f. 378.



A Impugnação  foi  apresentada,  f.  386/400,  e  parcialmente  acolhida  para
afastar  a  inclusão  dos  valores  requestados  pelo  Agravado  referentes  à  correção
monetária  e  aos  juros,  ao  fundamento  de  que  os  consectários  legais,  por  serem
remanescentes do processo principal, só poderiam ser requeridos nos autos da ação
principal,  e  não  em sede  de  cumprimento  do  julgado  prolatado  nos  Embargos  à
Execução, como pretende o Recorrido.

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, a Sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução pode ser executada nos termos do art. 475, do CPC, no que
pertine aos honorários advocatícios e despesas processuais fixados nesse Incidente,
consoante julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo1, sendo este o caso dos autos.

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

É o voto. 

Presidi  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 Execução de título extrajudicial – Pedido para processamento nos termos do artigo 475-J, do
CPC – Impossibilidade – A sentença de improcedência dos embargos do devedor em execução de
título extrajudicial não condena o executado ao pagamento do título, eis que apenas declara a
inexistência do direito alegado pelo embargante. Improcedentes os embargos, a execução suspensa
deverá ter regular processamento. Possibilidade, no entanto, de execução da sentença, pela nova
sistemática trazida pela Lei 11.232/2005, relativamente à condenação ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios fixada na sentença proferida nos embargos (TJ/SP, 1º TAC-
SP, Agln. 7.100.541-9, 12ª, Câmara” B “, 18.12.2006).


	AGRAVADO: Marcos Antônio Camelo.

