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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C  DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  PERCENTUAL  FIXADO.  TRABALHO A 
SER  DESENVOLVIDO  EM  DETERMINADAS  AÇÕES. 
REVOGAÇÃO TÁCITA.  CONTRATANTES QUE  ALEGAM 
DESÍDIA  E  QUEBRA  DE  CONFIANÇA.  CONSTITUIÇÃO 
DE  NOVO  PATRONO.   DIREITO  DO  EX-MANDATÁRIO 
AO  RECEBIMENTO  PROPORCIONAL  PELA  ATIVIDADE 
ADVOCATÍCIA   EXECUTADA.  CÁLCULO  A  SER 
ELABORADA  ENTRE  A  DATA  DA  CELEBRAÇÃO  DO 
CONTRATO ATÉ A SUA REVOGAÇÃO. COMPENSAÇÃO 
ENTRE  O  VALOR  DEVIDO  E  QUANTIA  PAGA.  AUTOR 
QUE DECAI DE PARTES DOS PEDIDOS. SUNCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.  REFORMA DA SENTENÇA.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO. 

- “Conforme expressamente previsto no art. 14, do Código de 
Ética e Disciplina da OAB, a revogação do mandato judicial 
por ato unilateral  do constituinte não retira do advogado o 
direito à percepção do valor eventualmente devido, a título de 
honorários,  de  forma  proporcional  ao  serviço  efetivamente 
prestado”.

-  In  casu,  existindo  nos  autos  contrato  de  honorários 
advocatícios  firmado  entre  as  partes  ora  litigantes,  deve-se 
atender  fielmente aos termos nele estabelecidos,  razão pela 
qual  é  de  registrar  que  os  contratantes  recorrentes  tem  a 
obrigação  de  pagar  ao  mandatário  apelado,  de  forma 
proporcional, a título de verba advocatícia, o importe de 15% 



(quinze por cento) sobre os valores que aqueles auferiram nos 
processos  indicados  neste  decisum,  observando  a  data  da 
celebração do contrato e a sua revogação.

-  Tendo  havido  sucumbência  recíproca,  os  honorários 
advocatícios devem ser compensados e as custas processuais 
rateadas entre as partes, com a ressalva do art. 12, da Lei n. 
1.060/50.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  recurso,  nos 
termos do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de 
fl. 688.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Ivan  Bichara 
Sobreira Filho e Espólio de Ana Maria Monteiro Bichara Sobreira contra sentença 
proferida pelo MM. Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Exma. Juíza 
Magnogledes  Ribeiro  Cardoso,  nos  autos  da  ação  de  cobrança  de  honorários 
advocatícios  c/c  danos  materiais  e  morais,  manejada  por  Jocélio  Jairo  Vieira, 
advogado em causa própria, em desfavor dos apelantes. 

Na  sentença  objurgada,  a  douta  magistrada  a  quo  julgou 
parcialmente procedente a pretensão vestibular, para o fim específico de condenar as 
partes promovidas a pagar ao autor o importe de 15% (quinze por cento) sobre os 
valores que elas auferiram nos processos de nº 200.1998.026871-4 e 200.1999.001017-1, 
proporcionalmente aos atos praticados pelo autor até a revogação de seu mandato 
advocatício, compensando-se o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) já efetuado, 
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da sentença, e juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

Ato contínuo, condenou os promovidos em custas processuais e 
honorários  advocatícios  a  base  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da 
condenação. 

Inconformado com o teor decisório, o polo promovido maneja 
recurso apelatório,  alegando, em suma, o estreito elo existente entre o apelado, à 
época seu constituído, e o advogado Benedito José da Nóbrega Vasconcelos, o qual, 
em defesa  de terceiro,  patrocinou ações  contrarias  aos  interesses  dos  recorrentes, 
configurando, segundo afirma, uma possível sociedade de fato, conduta vedada pelo 
Código de Ética e Disciplina da OAB.



Outrossim,  aponta  que  a  rescisão  do  contrato  de  serviços 
advocatícios  firmado  no  presente  caso,  deu-se  por  culpa  única  e  exclusiva  do 
promovente, sobretudo pela carência de confiança decorrente da falta de ética e pela 
desídia do mesmo que tencionava prejudicar seus constituintes.

Ademais,  aduz  que  “toda  a  importância  recebida  pelos 
apelantes à época da atuação do apelado, via alvará judicial, oriundos dos processos 
constantes do contrato de honorários, foram devidamente repassados no percentual 
de 15% ao recorrido, em respeito ao pactuado”. Adiante, afirma que, caso o apelado 
tenha direito ao recebimento de alguma verba, o que não se espera, há necessidade 
de ajuste do valor acordado aos serviços efetivamente prestados.

Insurge-se, ainda, acerca dos honorários advocatícios fixados na 
sentença, alegando que o apelado decaiu de considerável parte de seus pedidos, bem 
como, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Intimado,  o  apelado  apresenta  contrarrazões  (fls.  656/670), 
rechaçando  os  argumentos  lançados  no  apelo  e  rebatendo,  principalmente,  a 
acusação  recursal  de  que  a  relação  profissional  existente  entre  o  recorrido  e  o 
advogado Benedito tenha causado prejuízos aos apelantes.  Aponta,  ainda,  que os 
recorrentes permaneceram utilizando de seus serviços advocatícios, mesmo após o 
Sr. Benedito ter desocupado a sala localizada em seu escritório, ocorrendo a rescisão 
unilateral, de forma injustificada, somente após a venda do imóvel no valor de R$ 
1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). 

Pede,  ainda,  que  expeça-se  ofício  à  OAB-PB,  para  que  seja 
analisado  o  ingresso  nos  autos,  do  atual  advogado  dos  recorrentes,  sem  o 
substabelecimento devido.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça 
em  atuação  nesta  Corte  de  Justiça  apresentou  seu  parecer,  informando  a 
admissibilidade do recurso, sem, contudo, manifestar-se acerca do seu mérito (fls. 
680/682).

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o  autor  manejou  a 
presente demanda, visando ao recebimento de honorários advocatícios relacionado 
ao trabalho desenvolvido em proveito dos promovidos, bem como à indenização por 
danos morais e materiais, sob o argumento de que os demandados, após reincidirem 
unilateralmente o contrato advocatício, passaram a denegrir a sua imagem junto à 
opinião judiciária, além de lhe causar prejuízos.



A esse respeito,  a  magistrada, ao proferir  a  decisão primeva, 
entendeu que assiste razão ao promovente, apenas, no tocante aos recebimentos das 
verbas advocatícias no importe de 15% (quinze por cento), proporcional ao trabalho 
desenvolvido,  sendo,  todavia,  limitada  a  dois  processos  (200.1998.026871-4  e 
200.1999.001017-1),  vez  que  em  relação  aos  demais  (200.1989.001716-9, 
200.1997.008411-3 e 200.1997.004595-7) não existem provas nos autos de o autor ter 
patrocinado os promovidos. Por outro lado, quanto aos danos materiais e morais, a 
sentenciante julgou pela improcedência,  ao fundamento de que não há nos autos 
substrato probante que autorize as indenizações a tais títulos.

A par desse exposto, somente o polo promovido manifesta sua 
insurgência,  pugnando  pela  reforma  do  decisum,  razão  pela  qual  adianto  que  a 
análise  recursal  reside  na  abordagem  dos  honorários  advocatícios  contratuais 
estabelecidos na sentença, dispensando a apreciação das demais pretensões iniciais.

Verifica-se  do  caderno  processual  que  o  apelado,  inscrito  na 
OAB-PB  sob  o  n.  5.672,  firmou  junto  aos  recorrentes  Contrato  de  Honorários 
Advocatícios (fl. 15), datado de 06 de março de 2008, tendo como objeto a assistência 
profissional  nos  processos  de  nº  200.1998.026871-4,  200.1989.001716-9, 
200.1999.001017-1, 200.1997.008411-3 e 200.1997.004595-7, além de restar acordado a 
título de pagamento, o importe de 15% (quinze por cento) incidentes sobre os valores 
a que tiverem os apelantes direito nas referidas ações.

Nesses  termos,  através  da  formalização  contratual,  restou 
evidente a responsabilidade contraída entre as partes ora litigantes, onde o recorrido 
se comprometeu a prestar seus serviços advocatícios em favor dos recorrentes e estes, 
em contrapartida, pagar ao contratado pelo trabalho desenvolvido, considerando o 
percentual acima indicado. 

Com  efeito,  acerca  da  matéria,  imperioso  destacar  a  Lei  n. 
8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil  e  em  seu  art.  22,  assegura  aos  prestadores  de  atividades  advocatícias  o 
recebimento dos honorários contratados, vejamos: 

“Art.  22.  A  prestação  de  serviço  profissional  assegura  aos 
inscritos  na  OAB o  direito  aos  honorários  convencionados, 
aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”

Por  sua  vez  e  não  menos  importante,  o  Código  de  Ética  e 
Disciplina,  em  seu  art.  14,  deixa  claro  que  a  extinção  do  contrato  advocatício, 
mediante  revogação  unilateral  pelo  cliente  contratante,  não  o  desobriga  do 
pagamento proporcional das verbas honorárias contratadas em favor do mandatário, 
vejamos:



“Art.  14.  A  revogação  do  mandato  judicial  por  vontade  do 
cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias 
contratadas, bem como, não retira o direito do advogado de 
receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária 
de  sucumbência,  calculada  proporcionalmente,  em  face  do 
serviço efetivamente prestado.”

A par  do  exposto,  é  fácil  concluir  que  o  mandato  pode  ser 
rescindido a qualquer tempo, vez que, além de fundar-se na confiança do mandante 
junto  ao  mandatário,  é  formado  no  interesse  daquele,  que,  por  esta  razão,  pode 
revogá-lo a seu livre arbítrio, devendo resguardar, entretanto, o direito do contratado 
ao  recebimento  das  verbas  advocatícias  proporcional  ao  trabalho  desempenhado. 
Nesse  sentido,  o  STJ  já  decidiu  que  é  possível  a  revogação  do  mandato  pelo 
contratante antes do término da lide, verbis:

“RECURSO  ESPECIAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
CONTRATO  DE  RISCO.  CONDIÇAO  NÃO 
IMPLEMENTADA.  REVOGACAO  DO  MANDATO. 
POSSIBILIDADE. Mesmo quando atua apenas pela verba de 
sucumbência (contrato de risco) é licito ao advogado que tem 
seu mandato revogado antes do término da lide, ajuizar ação 
de arbitramento,  contra seu cliente,  para receber honorários 
proporcionalmente à sua atuação.”1 

In  casu e  como bem destacado  pela  magistrada  em  primeira 
instância, o recorrido colacionou aos autos substrato probatório suficiente a constituir 
o seu direito relacionado a parte dos pedidos iniciais, é dizer, o apelado demonstrou 
consistência no trabalho desenvolvido, em determinadas fases processuais, referente 
às ações de nº 200.1998.026871-4 e 200.1999.001017-1, protocolizando em tais feitos 
petições  de  agravo  de  instrumento,  embargos  de  declaração,  recusa  de  penhora, 
penhora  de  aluguéis,  expedição  de  alvará,  dentre  outras  peças  e  documentos  de 
relevada importância. 

Assim,  resta  visível  e  sem  margem  para  dúvida  de  que  o 
recorrido  labutou  em  tais  causas  processuais,  buscando,  através  das  petições 
elaboradas,  o  êxito  de  seus  constituintes,  fato  este  que  se  observa  também  pelo 
pagamento realizado pelos recorrentes em seu proveito,  no valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), conforme se constata das fls. 425 e 426.

Oportuno  ressalvar,  ainda,  que  o  resultado  positivo  de  cada 
demanda está relacionado, além da presteza funcional do patrono, ao bom direito 
que a parte carrega, bem como, a outros fatores de ordem jurídica, o que no presente 

1 STJ- Resp. 911441- RS – Rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 31/10/2007 p. 36



caso restou demonstrado pelo resultado favorável alcançado pelo apelado em tais 
ações.

De  outro  pórtico,  faz-se  necessário  discorrer  sobre  os 
argumentos relacionados pelos recorrentes no intuito de justificar a revogação do 
mandato  judicial  com  o  advogado  recorrido  e,  com  isso,  tentar  se  eximir  do 
pagamento dos honorários, alegando para tanto que o então patrono foi desidioso e 
praticou condutas antiéticas. 

É  que,  os  recorrentes  afirmam  que  o  apelado  deixou  de 
apresentar petições quando devidas e por ter constituído uma possível sociedade 
com  o  advogado  Benedito  José  da  Nóbrega  Vasconcelos,  profissional  este  que, 
assistindo  terceiro,  laborou  contra  os  interesses  dos  recorrentes,  conduta  a  qual, 
segundo afirmam, é totalmente reprovável pelo estatuto e código dos advogados.

Em que pese tais arguições, observa-se dos autos que o apelado 
laborou  com  a  atenção  normalmente  exigida,  conforme  já  visto,  alcançando, 
inclusive,  resultados  favoráveis  naqueles  dois  processos  (200.1998.026871-4  e 
200.1999.001017-1) que estão sendo, repita-se, alvo de análise recursal.

Com  relação  ao  elo  existente  entre  o  apelado  e  o  advogado 
Benedito,  não  se  pode  confirmar  que  essa  situação  tenha  causado  prejuízo  aos 
recorrentes, até porque os recorrentes e o recorrido, quando ocupantes do mesmo 
polo, tiverem pedido deferido nos autos de um agravo de instrumento, sendo tal 
decisão, por outro lado, desfavorável à constituinte do Sr. Benedito, para que fosse 
suspensa a penhora realizada no imóvel pertencente aos apelantes.

 
Outrossim,  os  recorrentes  ao  definirem  a  relação  entres  os 

mencionados advogados,  registraram que trata-se  de “uma possível  sociedade de 
fato”,  ou  seja,  os  próprios  recorrentes  em  determinado  momento  demonstram 
dúvidas a qualificar a relação profissional entre os causídicos e, considerando que no 
direito não se admite presunções, vejo que a relação envolvendo, à época, o apelado e 
o  advogado  Benedito,  bem  como,  considerando  os  argumentos  lançados  pelos 
recorrentes, a exemplo, de que em uma mesma procuração constavam os nomes dos 
dois patronos, não tem o condão de comprovar uma eventual negociata em desfavor 
dos apelantes.

Tendo os recorrentes, portanto, utilizado do argumento pessoal 
de quebra de confiança em relação ao apelado, seu ex-patrono, nada mais do que 
razoável revogar o mandato anteriormente conferido, desde que, todavia, pague ao 
causídico  pelos  trabalhos  desenvolvidos,  em  suas  exatas  proporções,  atendendo, 
assim, ao princípio da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao 
enriquecimento ilícito.



Nessa toada, destaco precedentes dos Tribunais pátrios, a fim 
de confirmar que sendo revogado o mandato do profissional advocatício, deve este 
ser remunerado proporcionalmente pelos serviços executados, vejamos:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  CONTRATUAIS. 
REVOGAÇÃO  DA  PROCURAÇÃO  OUTORGADA  AO 
CAUSÍDICO.  DEVIDA  REMUNERAÇÃO  PELO  LABOR 
DESEMPENHADO.  De  início,  cumpre  destacar  que  a 
prestação  do  serviço  profissional  assegura  aos  advogados 
inscritos  na  OAB  o  direito  ao  recebimento  de  honorários, 
sejam eles contratuais,  fixados por arbitramento judicial  ou 
sucumbenciais, nos termos do que prescreve o caput art. 22 do 
Lei nº 8.906/94. Conforme expressamente previsto no art. 14, 
do  Código  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB,  a  revogação  do 
mandato judicial por ato unilateral do constituinte não retira 
do  advogado o  direito  à  percepção do  valor  eventualmente 
devido,  a  título  de  honorários,  de  forma  proporcional  ao 
serviço  efetivamente  prestado. Na  hipótese,  o  autor 
representou  a  ré,  em  demanda  trabalhista,  tendo  sido 
contratado,  em  2005,  na  fase  de  execução,  onde  ficou 
estipulado o pagamento de honorários  advocatícios  de 10% 
sobre  os  valores  a  serem  pagos  pelo  Réu  na  demanda 
trabalhista. A parte ré destituiu o autor em 2008, por supostos 
erros e descontentamento com o trabalho do causídico. Dessa 
forma, embora seja justa e legítima a pretensão deduzida em 
juízo,  relativamente  ao  recebimento  de  honorários 
contratuais,  o  apelado  não  faz  jus  ao  recebimento  da 
totalidade do valor pretendido, no percentual de 10% sobre o 
valor  total  da  execução  trabalhista,  devendo  a  verba  ser 
proporcional  ao  trabalho  realizado. Nesses  termos,  reputo 
razoável e proporcional,  às peculiaridades do caso concreto, 
arbitrar os honorários advocatícios, devidos pela ré em favor 
da  parte  autora,  no  patamar  de  10%  sobre  o  valor 
incontroverso  da  execução.  Parcial  provimento  do  recurso.
(g.n.)”2 

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  -  ATUAÇÃO  DO 
CAUSÍDICO  ATÉ  A  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA  - 
DESÍDIA DO ADVOGADO NA FASE DE EXECUÇÃO DO 
JULGADO - CONTRATAÇÃO DE OUTRO PROCURADOR - 
VERBA  HONORÁRIA  DEVIDA  NA  PROPORÇÃO  DO 

2 TJ-RJ - APL: 00976624420098190001 – Rel. Des. Benedicto Ultra Abicair - Julgamento: 26/11/2014



TRABALHO  REALIZADO  -  DESCABIMENTO  DO 
PERCENTUAL  PRETENDIDO  -  FIXAÇÃO  EM  15% 
(QUINZE  POR  CENTO)  DO  PROVEITO  ECONÔMICO 
AUFERUIDO PELO CLIENTE - SENTENÇA REFORMADA 
EM  PARTE  -  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO- 
APELAÇÃO  CÍVEL  -  COBRANÇA  DE  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  -  CONTRATO  VERBAL  -  PRESTAÇÃO 
DO  SERVIÇO  INCONTROVERSA  -  CONTRATAÇÃO 
APENAS  PELA  VERBA  SUCUMBENCIAL  NÃO 
COMPROVADA  -  HONORÁRIOS  CONTRATUAIS 
DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO”3 

“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - AÇÃO 
DE  COBRANÇA  -  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS 
COMPROVADA  -  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA 
ALEGADA  DESÍDIA  POR  PARTE  DA  ADVOGADA  - 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA - ADOÇÃO DOS 
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA  -  ARTIGO  252  DO 
REGIMENTO  INTERNO  -  Demonstrada  nos  autos  a 
prestação dos serviços advocatícios contratados pelo réu junto 
à  demandante,  que  perduraram  desde  a  propositura  da 
reclamação  trabalhista  até  a  fase  de  liquidação  do  julgado 
(quando  houve  a  revogação  do  mandato),  inafastável  é  o 
direito da autora ao recebimento da respectiva remuneração, 
nos moldes acordados pelas partes, mesmo porque cabia ao 
requerido  se  desincumbir  do  ônus  da  prova  da  alegada 
desídia por parte na mandatária na defesa de seus interesses, 
o que não fez - Fundamentos da sentença que são ratificados, 
consoante autoriza o artigo 252 do Regimento Interno deste 
Egrégio Tribunal - Recurso improvido.”4 

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA.  REVOGAÇÃO  DE 
MANDATO.  SUBSTITUIÇÃO  DO  PROCURADOR  NO 
CURSO DA DEMANDA. RECEBIMENTO PROPORCIONAL 
DOS  HONORÁRIOS.  DISTRIBUIÇÃO  QUE  DEVE 
OBSERVAR O TRABALHO DESENVOLVIDO DURANTE O 
TRÂMITE  PROCESSUAL.  LEVANTAMENTO  TOTAL 
INDEVIDO.  Recurso  parcialmente  provido.  1.  Mandato. 
Revogação.  Nos  termos  do  artigo  14  do  Código  de  Ética  e 
Disciplina  da  OAB,  a  revogação  do  mandato  judicial  por 
vontade  do  cliente  não  retira  o  direito  do  Advogado  de 

3 TJPR - AC: 7892751 PR 0789275-1, Rel. Clayton Camargo - Julgamento: 29/06/2011
4 TJSP - APL: 00041407920118260006 – Rel. José Malerbi - Julgamento: 16/09/2013



receber  o  quanto  lhe  seja  devido  em  verba  honorária  de 
sucumbência,  calculada  proporcionalmente  em  face  do 
serviço  efetivamente  prestado.  2.  Honorários  de 
Sucumbência. Recebimento Proporcional.  Todos aqueles que 
trabalharam  no  processo,  na  medida  de  sua  atividade 
desenvolvida, merecem remuneração. Se o antigo Procurador 
da parte atuou somente em parte do processo, há que receber 
honorários proporcionais àquela atuação, posto que conferir-
lhe pagamento integral se mostraria incompatível com o fato 
de não ter completado todo o serviço.(g.n.)”5 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  -  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  -  RESCISÃO  UNILATERAL  -  DIREITO  À 
PERCEPÇÃO  PROPORCIONAL  DO  VALOR  - 
POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL. 
1. Sob pena de ferir o princípio da função social do contrato, 
da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não 
pode o banco se negar a efetuar o pagamento dos honorários 
dos advogados, considerando que, o rompimento do contrato 
foi efetuado unilateralmente e imotivadamente por ele. 2. Os 
honorários devem ser calculados até a revogação do mandato, 
com base na probabilidade de sucesso da pretensão,  sendo 
que a negativa desse direito implicaria em violação do artigo 
22,  §  2º  do  Estatuto  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil, 
propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.”6 

A par do exposto, extrai-se a ideia normativa de que ainda que 
as partes  desconstituam o advogado contratado,  por estarem descontentes  com o 
trabalho desenvolvido, devem efetuar o pagamento do profissional pelos serviços 
que  foram  efetivamente  prestados,  pois,  a  ausência  de  remuneração,  pelo  labor 
desempenhado, revela hipótese de enriquecimento sem causa.

Assim,  é  de  se  reconhecer  o  efetivo  direito  do  autor  ao 
recebimento de 15% (quinze por cento) sobre os valores que os apelantes tiveram 
sobre  os  processos  de  nº  200.1998.026871-4  e  200.1999.001017-1,  proporcional  ao 
trabalho desenvolvido, contados a partir da celebração do Contrato de Honorários 
Advocatícios (fl. 15), que se deu em 06 de maço de 2008, até a definitiva revogação do 
mandato, compensando-se, por ser medida justa, o valor de R$ 30.000,00 já obtido 
pelo apelado. 

Com  relação  ao  pedido  do  apelado  formulado  na  peça  de 
contrarrazões no sentido de oficiar à OAB/PB acerca da investidura indevida do atual 

5 TJPR - AI: 6384870 PR 0638487-0 – Rel. Jurandyr Souza Junior - Julgamento: 31/03/2010
6 TJMG - AC: 10024045196433001 – Rel. Newton Teixeira Carvalho - Julgamento: 10/10/2013



patrono  dos  recorrentes  naqueles  processos,  não  rende  guarida,  pois,  conforme 
observa-se da procuração de fl. 348, o advogado passou atuar no feito com a devida 
autorização  dos  outorgantes  apelantes,  até  porque  ocorreu a  revogação  tácita  do 
mandato do antigo patrono.

Diante de todas as considerações,  dou provimento parcial ao 
recurso  apelatório,  para  determinar  que  os  cálculos  dos  honorários  advocatícios 
incidam a partir da celebração do respectivo contrato até a data definitiva de sua 
revogação,  nos  termos  acima  declinados,  mantendo  a  decisão  a  quo nos  demais 
pontos, com a ressalva dos honorários sucumbenciais da presente demanda, os quais 
devem ser rateados entre as partes.

É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho.  Participaram  do  julgamento  o 
Excelentíssimo Des. João Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do 
Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


