
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0000201-92.2005.815.0011 - 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina
Grande
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Luiz Amâncio dos Santos
Advogado : Érico de Lima Nóbrega (OAB/PB 9.602)
Apelado : Município de Campina Grande, representado por sua Procuradora Herlaine
Roberta Nogueira Dantas

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO — COBRANÇA
DE  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS  —  CUMPRIMENTO
INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO
—  PLEITO  POR  NOVOS  HONORÁRIOS  —
IMPOSSIBILIDADE  —  MANUTENÇÃO  —
DESPROVIMENTO DO APELO. 

— Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da
dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
relatados.

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

Relatório.

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  em  face  da  sentença  (fls.
148/149) que, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, nos
autos da  Ação de Execução de Sentença proposta pelo recorrente em face do Município de
Campina Grande, extinguiu o processo, nos termos do art. 794, I, do CPC.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso apelatório (fls. 151/153)
afirmando desacerto na sentença do juízo a quo quando não arbitrou honorários advocatícios
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ao extinguir o processo.

Contrarrazões às 157/160.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 170/172, opinou apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de
mérito. 

É o relatório.

Voto.

Vislumbra-se  dos  autos  que  o  promovente/apelante,  após  decisão
colegiada (fls. 101/103) proferida nos autos da ação de repetição de indébito que arbitrou
honorários sucumbenciais em seu favor, ingressou com pleito pretendendo a execução desta
verba.

A municipalidade  apresentou  petitório  de  fl.  136/137  informando
haver cumprido a ordem judicial, no sentido de depositar valores atualizados da condenação
imposta.  Ato  contínuo,  o  magistrado  expediu  alvará  (fl.  141)  autorizando  o  causídico  a
receber a quantia referente aos honorários de sucumbência, determinando o arquivamento dos
autos.

Após  o  arquivamento,  o  requerente  atravessou  petição  (fl.  143)
pugnando  pelo  desarquivamento  dos  autos  para  que  o  processo  seja  extinto  através  de
sentença, com arbitramento de honorários advocatícios.

Na sentença, o magistrado de primeiro grau, diante da satisfação da
obrigação, em sua integralidade, extinguiu o processo nos termos do art. 794, I, do CPC.

Irresignado,  o  apelante  aduziu  desacerto  na  sentença  quando  não
houve arbitramento de honorários advocatícios ao extinguir o processo.

Pois bem.

Como  observado  no  caderno  processual,  após  a  condenação  do
promovido ao pagamento de honorários  sucumbenciais  ao promovente,  no importe  de R$
1.000,00 (mil reais),  este ingressou com petição nos autos  pugnando pela  execução desta
verba.

Diante do pedido, juntamente com planilha e as devidas atualizações
monetárias, os cálculos foram homologados (fl. 122) pelo juízo a quo, havendo o pagamento
integral do montante postulado.

Ora, após o cumprimento da obrigação, outro caminho não restava,
senão o da extinção do processo, como determinava o art. 794, I, CPC/73, hoje o art. 924, II,
do CPC/15. Vejamos:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
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III  -  o  executado  obtiver,  por  qualquer  outro  meio,  a  extinção  total  da
dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Como visto,  após  o pagamento  integral  dos  honorários,  o  julgador
determinou o arquivamento do caderno processual, que ensejou na petição pugnando pelo seu
desarquivamento e, consequentemente, resultando na sentença que extinguiu o processo.

No  entanto,  em  que  pese  a  prolatação  da  sentença  extinguindo  o
processo,  diante  do  cumprimento  integral  da  obrigação  que  se  refere  a  honorários  de
sucumbência, o requerente vem, novamente, através de recurso apelatório, pugnar por novos
honorários advocatícios.

Todavia,  conforme salientado na sentença de primeiro grau, não há
que se falar em condenar o devedor a pagar novos honorários advocatícios em virtude da
extinção do processo pela satisfação integral da obrigação.

Feitas estas considerações,  nego provimento ao recurso apelatório,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.  Participaram ainda  do julgamento  o Exmo.  Dr.  João Batista  Barbosa,  Juiz
convocado para substituir o Exmo Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e a Exma. Desa.
Maria das Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento o Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador
de Justiça.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

   João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº  0000201-92.2005.815.0011  -  2ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de
Campina Grande

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  em  face  da  sentença  (fls.
148/149) que, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande, nos
autos da  Ação de Execução de Sentença proposta pelo recorrente em face do Município de
Campina Grande, extinguiu o processo, nos termos do art. 794, I, do CPC.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso apelatório (fls. 151/153)
afirmando desacerto na sentença do juízo a quo quando não arbitrou honorários advocatícios
ao extinguir o processo.

Contrarrazões às 157/160.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu
parecer de fls. 170/172, opinou apenas pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de
mérito. 

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 24 de janeiro de 2018

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      Relator
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