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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0008711-

92.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA DE 

ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET, é apelado SUPERPESA CIA DE 

TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11ª Câmara de Direito Público 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento 

parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com 

o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI 

(Presidente), JARBAS GOMES E MARCELO L THEODÓSIO.

São Paulo, 22 de dezembro de 2017.

Aroldo Viotti

Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 38.293

APELAÇÃO Nº 0008711-92.2017.8.26.0100, de São Paulo

APELANTE: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

APELADA: SUPERPESA CIA. DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS

JUÍZA 1ª INSTÂNCIA: CAMILA RODRIGUES BORGES DE AZEVEDO

Ação de cobrança ora em fase de cumprimento de sentença. 
Sentença que declarou extinta a ação, nos termos do artigo 924 c/c 
485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da 
existência de sentença homologatória de recuperação judicial da 
devedora, condenando a exequente ao pagamento de honorários 
advocatícios. Recurso da exequente buscando a inversão dos ônus 
sucumbenciais. Por aplicação do princípio da causalidade, deve a 
exequente/apelante arcar com o pagamento de honorários de 
advogado, notadamente porque já havia nos autos notícia do 
deferimento do plano de recuperação da devedora, antes do início 
da execução da sentença. Deu causa a apelante, assim, a que a 
executada viesse a Juízo para se defender. Recurso provido em 
parte apenas para redução do valor dos honorários, com esteio em 
regra de equidade (CPC, art. 85, § 8º). 

I. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO  CET contra SUPERPESA CIA DE 

TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS, com base em título condenatório expedido 

em autos de ação de cobrança que moveu contra a requerida, para satisfação de dívida no 

montante de R$ 617.504,00 (seiscentos e dezessete reais e quinhentos e quatro centavos).

A r. sentença de fls. 59/60 julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, 

com supedâneo no artigo 924 c/c 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, 

condenando a exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 

10% sobre o  valor da causa.

Sobreveio Apelação da exequente. Nas razões de fls. 76/85, busca afastar sua 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Alega, em síntese, que foi a apelada 

quem deu causa à ação, uma vez que deixou de pagar a dívida contraída, dando ensejo ao 

ingresso da demanda. O recurso foi contrariado a fls. 89/90, subindo os autos. Este, em 

síntese, o relatório.

II. Entende-se ser caso de acolhimento parcial do apelo. 
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Cuida-se de ação de cobrança, julgada procedente, dando início a autora ao 

cumprimento da sentença para receber crédito no montante de R$ 617.504,00 (seiscentos e 

dezessete mil, quinhentos e quatro reais). 

A ré informou, em petição de fls. 44/54, que a sentença homologatória de 

recuperação judicial, requerida em 29.09.2014, foi publicada no Diário Oficial, em 22.03.2016. 

Assim, aduziu que o débito cobrado deveria ser habilitado na Recuperação Judicial. A parte 

exequente peticionou, então, concordando com a extinção do feito (fls. 57/58). 

Sobreveio a r. sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, e 

condenou a parte autora/exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor da causa. 

Dizendo respeito a matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal  

exclusivamente  à responsabilidade por ônus de sucumbência, necessário verificar, ao 

influxo do princípio cardial que rege a distribuição de tais ônus, quem teria dado causa à 

instauração do incidente de cumprimento de sentença. 

Primeira premissa a ser estabelecida é a de que o deferimento da Recuperação 

Judicial da apelada é anterior ao início da execução da sentença. Ou seja: quando a CET 

requereu o cumprimento da sentença, a recuperação judicial já havia sido deferida. O pedido 

de cumprimento de sentença é de fevereiro de 2017, e a decisão homologatória do plano de 

recuperação é de março de 2016. 

Poder-se-ia em princípio relevar a iniciativa da ora apelante, de dar início ao 

cumprimento da sentença, a se ter em conta que a recuperação judicial da apelada tramita e 

foi deferida em Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro (RJ). De outra parte, a 

extinção da execução seria decorrência natural da aprovação do plano de recuperação: “A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas.” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.272.697-DF, j. 02.06.2015, 

Rel. o Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO). 

Contudo, há subsídios nos autos no sentido de que essa circunstância (o 

deferimento da recuperação judicial) já havia sido noticiada nos autos antes do início do 

cumprimento da sentença. E quem o diz, com inteira lealdade processual, é a própria CET, 
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na petição de fls. 57/58. Segundo informa naquela petição, a ora apelada noticiou o fato nos 

autos: “Não obstante, revendo os documentos que instruíram a demanda, quando em 2ª 

Instância, percebe-se à fls. 567/569 dos autos físicos, petição que noticiava o fato. Ainda 

assim, mesmo havendo pedido expresso da parte para “suspensão do feito”, tal não ocorreu 

e a demanda teve regular desfecho, com atos praticados pela Serventia e pelo Juízo. 

Remetido de volta à 1ª Instância, sobreveio o despacho copiado à fls. 29 (fls. 614 dos autos 

originais), determinando o prosseguimento do feito, em fase de cumprimento.” (fls. 57).

Nesse contexto, não se pode afirmar que a executada tenha dado causa ao 

incidente de cumprimento de sentença, porquanto informou sobre a causa extintiva. E, ao se 

verificar o andamento processual (processo nº 0230854-72.2009.8.26.0100), verifica-se que 

os autos foram entregues ao patrono do autor em 09.12.2016.

Inequívoco, portanto, que a ora apelante teve ciência da recuperação judicial e 

 apesar disso - iniciou o cumprimento de sentença, dando ensejo a que a executada viesse 

a Juízo para se defender. Induvidoso que, por aplicação do princípio da causalidade, deve 

arcar com o reembolso de custas e honorários advocatícios devidos à executada. A esse 

respeito:  “EMBARGOS À EXECUÇÃO  Pedido de extinção da execução por ausência de 

interesse de agir da credora, na modalidade adequação, em razão da aprovação do plano de 

recuperação judicial da devedora-embargante  Superveniente sentença de extinção da 

execução, que acarreta perda de objeto destes embargos e torna prejudicado o seu apelo  

Sucumbência da exequente-embargada, que mesmo após a notícia da aprovação do plano de 

recuperação, insistiu na satisfação de seu crédito pela via da execução  Arbitramento de 

honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015  Execução extinta (cf. art. 

485, VI, do CPC/2015)  Recurso prejudicado”.  (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 

1003797-75.2015.8.26.0281, j. 07.08.2017, Rel. o Des. ALVARO TORRES JÚNIOR)

Sem fundamento, portanto, a pretensão da CET de se forrar à responsabilidade 

por ônus de sucumbência.  A sentença, louvando-se no § 10º do art. 85 do CPC (“§ 10. Nos 

casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”), 

estabeleceu a verba em 10% sobre o valor da causa. 

A se considerar que o valor da cobrança (e da causa), quando da propositura, 

era superior a seiscentos mil reais, esse critério acaba resultando em fixação de honorários 

em montante desproporcionado, mormente a se ter em conta que a exequente continua sem 

receber seu crédito e que ela mesma noticiou ao Juízo ter ciência da anterioridade do 

deferimento do plano de recuperação. 
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A hipótese é de aplicação extensiva da regra do artigo 85, § 8º, do CPC 

vigente, a autorizar a fixação de honorários por apreciação equitativa. 

Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os casos em que o 

proveito econômico for inestimável ou irrisório, e ainda quando o valor da causa for muito 

baixo, nada está a impedir que o dispositivo mereça interpretação extensiva, com vistas a 

obviar enriquecimento sem causa do patrono do vencedor e gravame excessivo ao vencido, 

em casos nos quais o proveito econômico e o valor da causa forem muito altos. A esse 

propósito, vale transcrever trecho de artigo de autoria de FÁBIO JUN CAPUCHO 

(“Honorários advocatícios nas causas em que a fazenda pública for parte: sistemática do 

novo Código de Processo Civil”):

“Porém, em que pese o escalonamento adotado, uma vez que o critério eleito 

como central para o arbitramento dos honorários sucumbenciais foi o da dimensão econômica 

do objeto da ação, não está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a 

fixação se justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente realizado.

Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários advocatícios 

sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do advogado no caso concreto, devendo a 

sua qualidade operar como critério primordial para a fixação do valor devido pelo vencido. 

Todavia, tendo sido adotados percentuais mínimos para cada faixa de valor, o magistrado se 

verá constrangido, por vezes, a adotá-Io independentemente da correspondência entre o valor 

resultante da fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado.

Note-se, ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz 

foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a descoberto a 

situação de o juiz se deparar com valores expressivos como base de cálculo. Como a vedação 

do enriquecimento sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita se que 

ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover a redução que se fizer 

necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em arbitramento superior ao valor 

corrente em mercado para igual serviço.” (in “Honorários Advocatícios”, COELHO, Marcus 

Vinicius Furtado (coord.), CAMARGO, Luiz Henrique Volpe (coord.), Salvador: JusPODIVM, 

2015, p. 397). 

Tratando-se de providência inserida no efeito devolutivo do apelo, reduz-se a 

verba honorária, com apoio no § 8º do artigo 85 do CPC, para a quantia de dez mil reais (R$ 

10.000,00). 
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III. Por todo o exposto, dão provimento parcial ao recurso 

para reduzir os honorários advocatícios. 

Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento 

virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento 

deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.

AROLDO VIOTTI
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