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AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS EXTRAÍDAS 
DIRETAMENTE DO SITE OFICIAL DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. RECURSO SUFICIENTEMENTE 
INSTRUÍDO. FORMALISMO EXACERBADO.  A 
extração das peças, ainda que se trate daquelas 
obrigatórias do art.525 do CPC., através do site oficial 
do Tribunal de Justiça, mostra-se suficiente à 
formação do instrumento. A informação processual 
constante no site oficial é documento idôneo e dele 
permite-se extrair o inteiro teor da decisão agravada e 
a data da intimação das partes. A extração de peças 
por meio da internet é fruto da modernidade e é um 
grande facilitar para a formação do instrumento. 
Outrossim, revelar-se-ia um formalismo exacerbado a 
não aceitação das peças quando não há qualquer 
impugnação no que tange ao seu conteúdo. 
2) FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
ART.475-J DO CPC. MULTA. AUSÊNCIA DE 
INTIMAÇÃO EXPRESSA QUANDO DA PROLAÇÃO 
DA SENTENÇA.  NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 
ATRAVÉS DO PROCURADOR. NO CASO 
CONCRETO, INTIMAÇÃO INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE 
CADASTRAMENTO DO NOVO PROCURADOR 
CONSTITUÍDO PELA PARTE “SEM RESERVA DE 
PODERES”. Necessária a intimação da parte-
devedora, na pessoa do seu representante legal, para 
o cumprimento do julgado, quando na sentença não 
constou, modo expresso, a incidência da multa 
prevista no art. 475-J do CPC. Ademais, inválida a 
intimação realizada em nome dos antigos 
procuradores da parte, quando constituído novo “sem 
reserva” de poderes. 
3) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
IMPOSSIBILIDADE. Em não havendo impugnação ao 
pedido de cumprimento da sentença, descabe a 
fixação neste momento processual. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

 
AGRAVO 
 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70038991915 
 

COMARCA DE SÃO BORJA 

MAURO LUIS BASTIANI  AGRAVANTE 
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MARIA MAGALI GUIMARAES 
BASTIANI  
 

AGRAVANTE 

NOEMI TEIXEIRA CABELEIRA  
 

AGRAVADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em desprover o 

agravo interno. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES. 
NEY WIEDEMANN NETO. 

Porto Alegre, 21 de outubro de 2010. 

 
 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Trata-se de agravo interno interposto por MAURO LUIS 

BASTIANI e MARIA MAGALI GUIMARAES BASTIANI da decisão 

monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de 

instrumento interposto por NOEMI TEIXEIRA CABELEIRA que reconheceu o 

dia 10/08/2010 como termo inicial do prazo do art. 475-J do CPC e afastou a 

incidência dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 
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Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, 

prefacialmente, que o agravo de instrumento não poderia ter sido conhecido, 

pois deficientemente instruído, uma vez que a decisão agravada e a 

intimação são cópias extraídas do site do Tribunal de Justiça. No mérito, 

argüiu que o advogado da parte autora já estava cadastrado nos autos 

desde o dia em que realizou a sustentação oral, portanto, o prazo voluntário 

para pagamento teve início com o trânsito em julgado da sentença. Por fim, 

aduz que deve ser mantida a verba honorária na fase de cumprimento de 

sentença. 

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 

É o relatório. 

V O TO S 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Ilustres Colegas. 

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática 

ventilando no presente agravo três argumentos: um, de que o agravo de 

instrumento não poderia ter sido conhecido; dois, que o advogado da 

devedora estava devidamente intimado das decisões e que a multa do art. 

475-J decorre do trânsito em julgado; três, que devem ser mantidos os 

honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença. 

Passo à análise das questões por tópicos. 

Quanto à preliminar de não conhecimento, ainda que não 

desconheça posicionamento em sentido contrário, firmei entendimento de 

que a juntada das peças - ainda que se trate daquelas obrigatórias descritas 

no art. 525 do CPC - através da sua extração diretamente do site oficial do 

Tribunal de Justiça, mostra-se suficiente à formação do instrumento. 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO 
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A informação processual constante no site oficial é documento 

idôneo e dele permite-se extrair o inteiro teor da decisão agravada e a data 

da intimação das partes. A retirada de peças do site é fruto da modernidade 

e, ao meu sentir, revelar-se-ia um formalismo exacerbado exigir que a parte 

acoste as cópias extraídas diretamente do feito, quando disponibilizadas, de 

forma integral, na internet. 

Acrescente-se a isso o fato de que possibilitada a juntada das 

cópias diretamente do site, quando em muito se fala em modernização das 

comunicações, ou mesmo em virtualização dos processos, é um grande 

avanço e facilitados aos advogados, já que assim não necessitam se 

deslocar ao foro, ou até a outras Comarcas – como no caso dos autos – 

para formar o instrumento. 

Nesse sentido cito o seguinte precedente oriundo do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE 
DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO 
MEDIANTE DOCUMENTO EXTRAÍDO PELA INTERNET. 
POSSIBILIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI N.º 
10.259/2001. 1. A internet é meio hábil à demonstração 
da tempestividade recursal. 2. "A utilização da 
INTERNET na divulgação das decisões dos Tribunais 
e na divulgação de todo o andamento dos processos, 
possibilitando não só os advogados da causa, mas a 
todos os interessados acessarem os julgamentos do 
STJ, não mais se espera a publicação do Diário de 
Justiça para recorrer, na medida em que é ele 
muitíssimo mais lento que a informação eletrônica. 
[...] A atual fase de publicidade das decisões judiciais 
não mais se adequa à jurisprudência que, em razão 
disso, deve ser devidamente atualizada." 3. 
Consectariamente, "as decisões judiciais, sejam 
monocráticas ou colegiadas, depois de divulgadas 
oficialmente, por qualquer meio, podem ser alvo de 
recurso, independentemente de publicação no Diário de 
Justiça." (AgRg nos EREsp 492461/MG, Rel. p/ Acórdão 
Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 
17/11/2004, DJ 23/10/2006 p. 235) 4. O processo 
eletrônico, instituído pela Lei n.º 10.259, de 12 de julho de 
2001, torna a questão estreme de dúvidas. 5. Embargos 
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de declaração acolhidos, para dar provimento ao agravo 
de instrumento, determinando a subida do recurso 
especial (REsp  2007/0020080-8, PRIMEIRA TURMA 
STJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Rel. para o 
acórdão Min. LUIZ FUX, j. em 04/12/2007, Fonte: DJe 
22/10/2008 ). 

 

E também desta Corte: 

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO DE 
ALIMENTOS. SEGUIMENTO NEGADO. AUSÊNCIA DE 
PEÇAS OBRIGATÓRIAS. INTIMAÇÃO. DOCUMENTO 
EXTRAÍDO DE SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESTE ESTADO NA INTERNET. ADMISSIBILIDADE. 
Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de 
instrumento, porquanto ausente peça obrigatória elencada 
pelo inc I do art. 525 do CPC, no caso, certidão da 
intimação da decisão recorrida. Juntada pelo agravante 
de informação da disponibilização da Nota de 
Expediente no DJ eletrônico, na página do TJRGS na 
Internet. A cópia pelo recorrente da página do sistema 
informatizado da Internet supre a juntada dos 
documentos obrigatórios previstos no art. 525 inc I do 
CPC, porquanto documento extraído de página oficial, 
que, na hipótese de erro, é passível de impugnação 
pela parte adversa. Precedentes do STJ. DERAM 
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, 
DETERMINANDO O PROCESSAMENTO DO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. (Agravo Nº 70033402439, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André 
Luiz Planella Villarinho, Julgado em 16/12/2009) – grifei. 
 
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTIDÃO 
EM BRANCO. INTEMPESTIVIDADE NÃO 
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS 
PROCURADORES. VÍCIO SUPERADO PELA JUNTADA 
DA PROCURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE 
DA JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADO. 1.A certidão de 
intimação é, evidentemente, peça obrigatória para a 
interposição do agravo de instrumento, pois deste 
documento constata-se a tempestividade recursal. No 
entanto, porque em branco, a juntada de documento 
idôneo (informação processual do site deste Tribunal 
e do Diário da Justiça constando a data da 
publicação) permite a necessária análise dos 
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pressupostos de admissibilidade do recurso. 
2.Alegação de ausência de indicação dos advogados e 
seus respectivos endereços no Agravo de Instrumento, 
questão superada pela juntada da procuração, na qual 
consta nome e endereço do mandatário. Trata-se, pois, 
de mera irregularidade, permitindo o conhecimento do 
recurso (RSTJ 110/327). 3.Estando correta a decisão 
agravada, do que não há discrepância, justifica-se o 
provimento liminar. Razões não suficientes para justificar 
a reforma. 4.Impõe-se ratificar a decisão. Descabe impor-
se ao devedor multa por ato atentatório à dignidade da 
justiça se, instado a apresentar bens suscetíveis de 
penhora, informou inexistirem, acostando declaração de 
renda e comprovante de inatividade das empresas que 
constituíra. De rigor, não houve não houve inércia na 
indicação de bens. Precedentes. Ademais, já foi ordenada 
a desconsideração da personalidade jurídica, medida que 
objetiva resguardar direito do credor de eventual fraude 
ou sonegação de bens. AGRAVO IMPROVIDO (Agravo 
Nº 70033631334, Décima Segunda Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann 
Júnior, Julgado em 11/03/2010) – grifei. 

 

Outrossim, no caso em tela, não há qualquer impugnação da 

parte com relação ao conteúdo, mas, sim, somente no que atine à forma. 

Ocorre que apenas não poderiam ser valoradas as cópias extraídas do site 

oficial, caso a parte interessada viesse a comprovar que o conteúdo 

existente no instrumento não condiz com a realidade dos autos. No entanto, 

ao que tudo indica, no caso telado, não há qualquer mácula com relação ao 

conteúdo daquela documentação apresentada pelo ora agravado. 

Por essas razões, muito respeitando posicionamento em 

sentido contrário, entendo que o agravo de instrumento está adequadamente 

instruído, enquanto hábil para a formação do instrumento a extração de 

cópias do site oficial do Tribunal de Justiça. 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR – PRAZO ART.475-J DO 
CPC 
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Inviável reconhecer, no caso concreto, que o prazo do art. 475-

J do CPC flui da data do trânsito em julgado do acórdão, isso porque não 

restou expressamente na decisão que a parte ficava desde logo intimada 

para o pagamento da multa. 

Cabe consignar que não há dúvida de que a Lei n.º 11.232/05 

acarretou alterações significativas na execução por quantia certa, o que se 

evidencia pelo surgimento da nova fase de cumprimento de sentença, 

demonstrando claramente o escopo legislativo de privilegiar os princípios da 

instrumentalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.  

Tenho admitido a intimação do procurador da parte 
quando não sinalizada na sentença a intimação prévia da parte para 
cumprimento do julgado, que é o caso dos autos. Somente revelar-se-ia 

desnecessária a intimação do procurador quando, previamente, indicado na 

sentença a incidência da multa a contar do trânsito em julgado. 

No mesmo sentido é o enunciado n.º 01 de Processo Civil, 

aprovado pelos participantes do Curso de atualização para Magistrados, 

realizado pela Escola Superior da Magistratura deste Estado, em parceria 

com o Tribunal de Justiça do RS/Corregedoria-Geral de Justiça, in verbis: 

 
A incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC supõe 
intimação do devedor, através de seu advogado, via nota de 
expediente, salvo se da sentença ou acórdão constar 
expressamente a advertência de que a multa incidirá a 
contar do trânsito em julgado, quando a intimação será 
dispensada. 

 

Portanto, não há cogitar da incidência da multa prevista no 

artigo 475-J, sem que a parte-devedora tenha sido intimada especificamente 

para cumprir a obrigação através de seu procurador. A multa somente é 

exigível, se após a intimação nos termos do artigo citado, a devedora não 

efetuar o pagamento no prazo legal. Reforço que, somente não se 

revelaria necessária a intimação nessa fase processual, caso na 
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sentença ou no acórdão tivesse constado expressamente que a multa 

incidiria a contar do trânsito em julgado. 

E, conforme bem sinalizado quando do julgamento do agravo 

de instrumento, o novo procurador da parte agravada, muito embora tenha 

realizado sustentação oral na tribuna, quando do retorno dos autos à origem, 

não foi lá devidamente cadastrado, prova disto estão as notas de expediente 

às fls.292, 299, 304 e 313. Ressalte-se que não podem ser reputadas 

válidas aquelas intimações, porquanto o novo procurador constituído foi 

substabelecido sem reserva de poderes. 

A fim de evitar desnecessária tautologia reporto-me às razões 

do agravo de instrumento, transcrevendo fragmento da decisão: 

Conforme se depreende dos autos, a recorrente 

constitui novo procurador, sendo a ele conferido 

substabelecimento “sem reserva de poderes” (fl.265). 

Contudo, quando do retorno dos autos a origem, o advogado 

não foi devidamente cadastrado, de sorte que os prazos 

processuais das decisões proferidas apenas tiveram início 

quando da publicação da NE 773/210, oportunidade em que 

restou regularmente cadastrado o procurador, intimando-o 

das decisões. 

Logo, o prazo para pagamento espontâneo do débito, 

descrito no art. 475-J do CPC., apenas teve início no dia 

10/08/2010 quando da regular intimação do seu procurador. 

Portanto, a multa do art. 475-J apenas poderá incidir caso 

não efetuado o pagamento, observado o limite do termo 

inicial. 

 

Mesmo modo, com relação aos honorários advocatícios na 

fase de cumprimento de sentença. Esta Câmara já tem entendimento 

sedimentado no sentido de que descabe a sua fixação, e, mais uma vez, 
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transcrevo as razões contidas no agravo de instrumento que deu ensejo ao 

presente manejo recursal: 

Consabido, o cumprimento da sentença se dá nos 

próprios autos do processo de conhecimento, sendo, 

inclusive, desnecessária nova citação do devedor. 

Destarte, por se tratar de apenas mais uma fase do 

processo, é que descabe a fixação de novos honorários 

advocatícios, os quais já restaram definidos por ocasião da 

sentença.  

O cabimento de novos honorários, portanto, dar-se-á 

apenas nos casos em que se verificar a resistência do 

devedor, que, nos termos da nova legislação, ocorre por 

meio de impugnação. 

No caso concreto, não restou demonstrada, por ora, 

impugnação por parte do devedor. 

Deste modo, na hipótese em comento onde, recém 

instaurada a fase de cumprimento provisório de sentença, 

não havendo transcorrido o prazo previsto no art. 475-J, do 

CPC, e, não restando configurada a resistência da 

agravante no pagamento da quantia devida, não se 

demonstra necessária, ainda, a fixação dos honorários 

advocatícios. 

Nesse sentido, os julgados deste Tribunal: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. 
ARTIGO 475-J, DO CPC. A INCIDENCIA DE 
HONORÁRIOS SOMENTE TEM CABIMENTO SE, 
LIQUIDADA A OBRIGAÇÃO OU DE QUANTIA CERTA, A 
PARTE DEVEDORA NÃO A SATISFAZ 
VOLUNTARIAMENTE. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE 
PRETENSÃO RESISTIDA DA PARTE AGRAVADA. 
VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. NEGADO SEGUIMENTO 
AO RECURSO. 
(Agravo de Instrumento Nº 70029872165, Décima Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Des. Jorge Alberto 
Schreiner Pestana, no eventual impedimento do Relator, 
Julgado em 25/09/2009). 



TR
IB

UNAL DE JUSTIÇA

                   RS     

 
 
 
 
 
AAL 
Nº 70038991915 
2010/CÍVEL 
 

   10 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
AO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. 
IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, POR AUSENTE 
PRETENSÃO RESISTIDA ATÉ O ATUAL MOMENTO 
PROCESSUAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL. 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DISPOSTA 
NO ART. 475-J  DO CPC, INCIDENTE SOBRE O 
RESTANTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO A QUE SE 
NEGA SEGUIMENTO.(Agravo De Instrumento Nº 
70027369628, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal De 
Justiça Do RS, Relator: Des. Jose Luiz Reis De Azambuja, 
Julgado em 01/09/2009). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA FASE DO 
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INICIALMENTE, NÃO 
HAVENDO IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, DESCABE A FIXAÇÃO 
DE NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. PRECEDENTES DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO.  
(Agravo de Instrumento Nº 70019516699, Segunda Câmara 
Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe 
Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 09/05/2007)  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE 
HONORÁRIOS EM PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. INVIABILIADE. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO 
AUTÔNOMA. DESDOBRAMENTO DO PROCESSO DE 
CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO DE NOVOS 
HONORÁRIOS. Agravo de instrumento desprovido. (Agravo 
de Instrumento Nº 70019350958, Sexta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura, Julgado em 20/04/2007) 

 

Consigno, por fim, com relação ao julgado nº 70033885369 , de 

minha relatoria, referido pelo agravante em suas razões, na qual foi consta a 

fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, 

cuida-se de situação diversa da que se pôs no presente caso. Nessa seara, 

restaram fixados os honorários logo no início da fase de cumprimento de 

sentença, sem que antes à parte tenha sido oportunizado o cumprimento 

espontâneo do julgado. Naquele caso, porém, foram fixados após a  

apresentação de impugnação à fase de cumprimento de sentença, 
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oportunidade em que, ai sim, mostra-se viável a fixação da verba ora 

pugnada. 

 

Voto, portanto, no sentido de negar provimento ao agravo 

interno. 

 

 
CB 

 

 

 
DES. NEY WIEDEMANN NETO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 

 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Agravo nº 

70038991915, Comarca de São Borja: "NEGARAM PROVIMENTO. 

UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MONICA MARQUES GIORDANI 
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