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AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  FORÇA DE TÍ-
TULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  PROPOSITU-
RA  DE  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA E DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUIMEN-
TO  DO  RECURSO  APELATÓRIO.   MANUTENÇÃO 
DA DECISÃO ORA AGRAVADA.  DESPROVIMENTO 
DA INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.

- O contrato de honorários advocatícios escrito e assi-
nado pelas partes é título executivo extrajudicial previs-
to no art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), 
de modo que a parte credora pode ingressar com ação 
de cobrança, razão pela qual se encontra presente o in-
teresse de agir na propositura da demanda para a sa-
tisfação de seu crédito.

- “A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem  
dos Advogados do Brasil  -  EAOAB,  em seu art.  24,  
dispõe  que  o  contrato  escrito  estipulando  honorários  
advocatícios é título executivo.” (STJ. REsp 1070661 / 
SP. Rel. Min. Raul Araújo. J. em 05/12/2013). 

- “O contrato de honorários advocatícios é título execu-
tivo extrajudicial, a teor do art. 24, da Lei n2   8.906/94  
combinado com o art. 585, VIII, do Código de Processo  
Civil.”  (TJPB.  AI  nº  200.2009.014354-2/002.  Rel.  Dr. 
Marcos Wiliam de Oliveira. J. em 16/12/2010).

- “Mesmo dispondo o credor de título executivo extraju-
dicial, não há nenhum obstáculo para a propositura da  



ação de conhecimento, o que só beneficia ao devedor,  
lhe garantindo maior amplitude de defesa.” (TJSP. APL



Agravo Interno nº 0002778-89.2011.815.0251

 nº  9165135-67.2007.8.26.0000.  Ac.  5595334.  Rel. 
Des. Andrade Neto. J. em 07/12/2011) 

-  “O relator  negará  seguimento  a  recurso  manifesta-
mente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em  
confronto com súmula ou com jurisprudência dominan-
te do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,  
ou de Tribunal Superior.” (Artigo 557, caput, do Código 
de Processo Civil).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Santander Brasil S/A, 

incorporador do  Banco Abn Amro Real S/A,  contra decisão monocrática de fls. 
283/285, que negou seguimento à irresignação apelatória por ele interposta, de-

safiando sentença de fls. 247/250, prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Mista da Comar-

ca de Patos, que julgou parcialmente procedente pleito formulado por Antônio Bernar-

do Nunes Filho nos autos de “Ação de Arbitramento Judicial de Honorários Advocatí-

cios c/c Ação de Cobrança de Honorários de Advogado”.

O recorrente  repete  os mesmos argumentos do apelo,  ao  defender, 

apenas, a ausência de interesse de agir do promovente na propositura de demanda, 

porquanto poderia ter executado os honorários contratuais na própria ação para qual 

foi contratado para atuar, conforme autorizado pela Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil).

Ao final, pugna pela reconsideração do decisório ora agravado ou, em 

caso contrário, que a questão seja levada para o órgão colegiado, para que a sua in-

satisfação regimental seja provida – fls. 287/291.

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permi-

tindo ao Julgador reconsiderar o decisório combatido, mantenho a posição anterior 
pelos seus próprios fundamentos, que foram suficientes para dirimir a questão 
em disceptação, os quais passo a transcrever:

“Conforme visto, o cerne da questão é aferir se o autor, ad-
vogado, possui interesse de agir na propositura de demanda  
cobrando honorários contratuais, quando o poderia fazer no 
bojo da própria ação para qual foi contratado para defender  
seu cliente.

Pois  bem, o  contrato de honorários advocatícios escrito e 
assinado pelas partes é título executivo extrajudicial previsto  
no art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), vejamos:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e  
o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e  
constituem crédito privilegiado na falência, concordata, con-
curso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida nos  
mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado,  
se assim lhe convier.
§ 2º Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do ad-
vogado,  os  honorários  de  sucumbência,  proporcionais  ao  
trabalho realizado,  são recebidos por seus sucessores ou  
representantes legais.
§ 3º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou 
convenção individual ou coletiva que retire do advogado o  
direito ao recebimento dos honorários de sucumbência.
§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte con-
trária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica  
os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos  
por sentença.”

Pela leitura em destaque do dispositivo acima mencionado,  
vislumbra-se que é opção do advogado promover a execu-
ção da verba advocatícia na própria demanda, de modo que 
ele pode ajuizar  ação autônoma para tal fim,  porquanto o  
contrato  de honorários  constitui,  inclusive,  título  executivo  
extrajudicial.

Nesse sentido, trago à baila aresto do Superior Tribunal de  
Justiça:

“RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  
CONTRATO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  CON-
Desembargador José Ricardo Porto
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TRATO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE FORMA PRESCRI-
TA OU DEFESA EM LEI. FORMA EPISTOLAR. VALIDADE.  
FORÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.  POS-
SIBILIDADE (LEI  8.906/94 -  EAOAB,  ART.  24,  C/C ART.  
585,  VIII,  DO CPC).  AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO 
CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA RE-
GRA GERAL DO INCISO II DO ART. 585 DO CPC. PREVA-
LÊNCIA DE REGRA ESPECIAL (EAOAB, ART. 24). FALTA 
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SU-
FICIENTE CONSTANTE DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DAS 
SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. RECURSO ESPECIAL PAR-
CIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA  EXTENSÃO,  DES-
PROVIDO.
1.  A Lei 8.906/94 - Estatuto da Advocacia e da Ordem  
dos  Advogados  do  Brasil  -  EAOAB,  em  seu  art.  24,  
dispõe  que  o  contrato  escrito  estipulando  honorários  
advocatícios é título executivo. Por sua vez, o contrato es-
crito pode assumir diferentes formas de apresentação, pois  
não há, na lei, forma prescrita ou defesa, nem exigência de  
requisitos específicos.
2. Reconhecida a existência do contrato de honorários advo-
catícios,  a  característica  de  este  apresentar-se  por  forma 
epistolar não lhe subtrai a possibilidade de ter força executi-
va, desde que constitui contrato escrito, única exigência le-
gal.
3. No caso dos autos, as cartas enviadas pelo advogado à  
possível  contratante  continham,  por  escrito,  propostas  de  
honorários por serviços a serem prestados e foram respon-
didas com a devida aceitação. Tais anuências recíprocas e  
espontâneas, postas por escrito nas cartas, constituem con-
tratos escritos de honorários advocatícios, podendo, ao me-
nos em tese, ser considerados títulos executivos, a embasar  
execução nos termos do mencionado art. 24 e do art. 585,  
VIII, do CPC.
4. A ausência de duas testemunhas tampouco macula a vali-
dade do contrato de honorários advocatícios, nem lhe retira  
eventual força executiva. A exigência constante da regra ge-
ral do inciso II do art. 585 do CPC não se aplica ao contrato  
escrito de honorários advocatícios, por ser este regido pelas 
disposições especiais do art. 24 do EAOAB, c/c o art. 585,  
VIII, do CPC.
5. Contudo, a recorrente não impugnou o fundamento do v.  
acórdão vergastado de que o contrato não se reveste de li-
quidez, certeza e exigibilidade, desatendendo a exigência do 
art. 586 do CPC. Tal fundamento, autônomo e suficiente, por  
si só, para manter o v. aresto estadual, inviabiliza o conheci-
mento  do  apelo  nobre.  Incidência  das  Súmulas  7/STJ  e  
283/STF.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa exten-
são, desprovido.” (STJ. REsp 1070661 / SP. Rel. Min. Raul  
Araújo. J. em 05/12/2013). Grifei.

Desembargador José Ricardo Porto
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No mesmo norte, cito precedente desta Corte:

“Agravo de Instrumento — Execução de honorários advoca-
tícios. Contrato de prestação de serviço. Percentual dos ho-
norários estabelecido em Assembleia. Título executivo extra-
judicial. Liquidez, certeza e exigibilidade demonstradas. Ma-
nutenção da decisão agravada. Recurso desprovido. 
- O contrato de honorários advocatícios é título executi-
vo extrajudicial,  a teor do art.  24, da Lei n2   8.906/94 
combinado com o art. 585, VIII, do Código de Processo  
Civil 
- Na espécie, restou comprovada a existência do Contrato  
firmado entre as partes, instrumento suficiente para instruir a  
Ação -de Execução.” (TJPB. AI nº 200.2009.014354-2/002.  
Rel. Dr. Marcos Wiliam de Oliveira. J. em 16/12/2010).

Não é demasia, pinçar julgado de tribunal pátrio:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS.  TÍTULO  EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.  
PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA. POSSIBILIDA-
DE.  AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DEMANDADO. Ainda 
que a parte detenha título executivo extrajudicial, inexis-
te óbice à propositura de ação de cobrança, sendo dele  
a  opção  em  adotar  o  procedimento  que  melhor  lhe 
aprouver,  desde que não haja prejuízo ao demandado. 
Interesse de agir configurado. Afastada a carência da ação,  
possível mostra-se a apreciação do seu mérito pelo tribunal,  
a teor do disposto no artigo 515, parágrafo 3º do Código de  
Processo Civil, eis que em condições de imediato julgamen-
to.  HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  AÇÃO DE COBRAN-
ÇA.  CONTRATO  QUE PREVÊ  PERCENTUAL SOBRE O 
MONTANTE DO CRÉDITO RECEBIDO PELA MANDANTE 
NAS AÇÕES PATROCINADAS PELO CAUSÍDICO. PROVA 
DO  IMPLEMENTO  DE  TAL  CONDIÇÃO  QUE  POR  ELE 
NÃO FOI PRODUZIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O 
recebimento de honorários, nas condições pretendidas pelo  
autor, dependia de prova da efetiva recuperação dos crédi-
tos de que a autora era titular. Na medida em que o reque-
rente não demonstrou o aperfeiçoamento da condição con-
tratual para a percepção da remuneração, não há como aco-
lher o pleito. Apelo provido para afastar a carência da ação,  
julgado,  entretanto,  improcedente  o pedido inicial.”  (TJSP.  
APL nº 0576940-43.2000.8.26.0100. Ac. 6588111. Rel. Des.  
Jose Malerbi. J. em  18/03/2013). Grifei.

“CONTRATO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS AÇÃO 
DE COBRANÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉ-
RITO  FALTA DE  INTERESSE  DE AGIR  INADEQUAÇÃO 
DA VIA ELEITA DETERMINAÇÃO DE PROPOSITURA DE 
AÇÃO  EXECUTIVA  NÃO  OCORRÊNCIA  MERA  OPÇÃO 
DO CREDOR ADOÇÃO DE RITO MAIS FAVORÁVEL AO 

Desembargador José Ricardo Porto
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DEVEDOR MAIOR AMPLITUDE DE DEFESA AUSÊNCIA  
DE PREJUÍZO.  Mesmo dispondo o credor de título exe-
cutivo  extrajudicial,  não há  nenhum obstáculo  para  a  
propositura da ação de conhecimento, o que só benefi-
cia ao devedor, lhe garantindo maior amplitude de defe-
sa.  APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (TJSP.  APL 
nº 9165135-67.2007.8.26.0000. Ac. 5595334. Rel. Des. An-
drade Neto. J. em 07/12/2011). Grifei.

Portanto, é mera opção da parte executar o contrato de ho-
norários advocatícios no bojo da própria demanda, de modo  
que pode ingressar com ação de cobrança, razão pela qual  
se encontra presente o interesse de agir na propositura da  
demanda para a satisfação de seu crédito.

Por último, destaco que o estabelecimento bancário apenas 
usufruiu de seu direito de recorrer, utilizando-se de tese sem 
cunho ilícito, motivo pelo qual inexiste no que se falar em li-
tigância de má fé.

Por essas razões, com base na jurisprudência desta Corte e  
do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do caput,  art.  
557,  do  Código  de  Processo  Civil, nego seguimento  ao 
presente recurso. ” - Fls. 283v/285. Grifos no original.

Portanto, o contrato de honorários advocatícios escrito e assinado pe-

las partes é título executivo extrajudicial previsto no art. 24 da Lei nº 8.906/1994 (Es-

tatuto da OAB), de modo que o credor pode ingressar com ação de cobrança, razão 

pela qual se encontra presente o interesse de agir na propositura da demanda para 

a satisfação de seu crédito.

Desta forma, nego provimento ao presente agravo interno, de forma 

que o decisório ora atacado permaneça incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo 
Porto.  Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro 
dos Santos e a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão  a  Promotora  de  Justiça  convocada,  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Desembargador José Ricardo Porto
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembar-
gador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J/08 

Desembargador José Ricardo Porto
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