
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.291.736 - PR (2011/0115114-3)
  

RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS 
ADVOGADO : ANANIAS CEZAR TEIXEIRA E OUTRO(S)
RECORRIDO : CELSO PEREIRA 
ADVOGADO : CRISTIANE ULIANA E OUTRO(S)

DESPACHO

1. Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão assim ementado:

Agravo. Decisão unipessoal do Relator que dá provimento a Agravo de 
Instrumento com fulcro no artigo 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. 
Honorários advocatícios. Fixação em cumprimento de sentença. 
Entendimento pacífico. Superior Tribunal de Justiça. Execução provisória.
Indiferença.
Recurso desprovido.
É dominante neste E. Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 
deve ser fixada verba honorária em sede de cumprimento de sentença, ainda 
que se trate de execução provisória .

O recurso especial está fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo 

constitucional, no qual se alega, além de dissídio, ofensa ao art. 475-O do Código de 

Processo Civil, sustentando as razões recursais descaber arbitramento de honorários 

advocatícios em execução provisória (cumprimento provisório de sentença).

É o relatório.

2. Verifico que há multiplicidade de recursos que ascendem a esta Corte a 

versar sobre o tema. Por isso, afeto o julgamento do presente recurso especial à e. Corte 

Especial, nos termos do art. 543-C do CPC, bem como da Resolução n. 08/2008.

Dê-se ciência, facultando-se-lhe manifestação no prazo de quinze dias (art. 

3º, I, da Resolução n. 08/2008), ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil.

Oficie-se aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, 

comunicando-lhes a instauração deste procedimento, para que suspendam o 

processamento de recursos em que a controvérsia ora destacada tenha sido 

estabelecida.

Comunique-se, com cópia deste despacho, a todos os Ministros do Superior 

Tribunal de Justiça para os procedimentos previstos no art. 2º, § 2º, da Resolução n. 

08/2008.
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Após, vista ao Ministério Público Federal para, querendo, oferecer 

manifestação em quinze dias (art. 3º, II, da Resolução n. 08/2008).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2011.

Ministro Luis Felipe Salomão 

Relator
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