
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ETE  D O  DE SEM BAR G AD OR JOÃO  ALV E S  D A S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0047090-12.2009.815.2001
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTES:  Edineuza de Lourdes Braz e Espólio de Abenago Pessoa Lima (Adv. 
Janes Muniz de Andrade)
APELADO: Fenelon Medeiros Filho, advogado em causa própria. 

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  ADVOCATÍCIOS. 
HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.  RECEBIMENTO  DE 
VALORES  DECORRENTES  DO  LEVANTAMENTO  DOS 
PRECATÓRIOS.  CONTRATO  FIRMADO  ENTRE  OS 
PATRONOS,  ORA  LITIGANTES.  TERMO  DE  DÍVIDA 
CONFESSADA.  QUITAÇÃO  DADA  PELOS 
PROMOVENTES.  ALEGAÇÃO  POSTERIOR  DE  DESVIO 
PRATICADO  PELO  DEMANDADO.  AUTORES  QUE 
PLEITEIAM  O  RECEBIMENTO  DE  VALORES  QUE 
ENTENDEM  DEVIDOS.  PEDIDO  QUE  SE  ESBARRA  NO 
ACORDO  DE  DÍVIDA  PAGA.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA 
ELEITA.  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  FALTA  DE  INTERESSE 
PROCESSUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- “Não estando preenchido o binômio utilidade/necessidade, 
resta caracterizada carência de ação por falta de interesse.” In  
casu,  o pleito autoral de recebimento de verbas advocatícias 
sucumbenciais encontra obstáculo no acordo firmado entre as 
partes  litigantes,  onde  os  promoventes  registraram  plena  e 
total  quitação  pela  quantia  recebida,  eximindo,  por 
consequência, o demandado do pagamento de qualquer outra 
importância econômica a tal título, razão pela qual se torna 
inviável a ação de cobrança, sem antes desconstituir o acordo 
firmado que até o presente está munido de validade e eficácia, 
vez  que  os  recorrentes  não  comprovaram  na  via  própria 
qualquer vício capaz de anulá-lo.

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, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 349.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Edineuza de Lourdes Braz e 
Espólio de Abenago Pessoa Lima contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª 
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  nos  autos  da  ação  ordinária  de  cobrança  c/c 
indenização  por  danos  morais,  promovida  pelos  ora  recorrentes  em  desfavor  de 
Fenelon Medeiros Filho.

Na  decisão  recorrida,  o  magistrado  a  quo declarou  extinto  o 
processo, sem resolução de mérito, pela carência do direito de ação, fundamentando 
a necessidade da propositura de ação anulatória, a fim de verificar a existência ou 
não de erro ou dolo no acordo amigável firmado entre as partes, para somente então 
analisar se o promovido está ou não em débito com os autores a título de honorários 
sucumbenciais decorrentes de processos em que laboraram como constituídos.

Inconformado,  os  apelantes  interpuseram  recurso  apelatório, 
pugnando pela reforma do decisum de primeira instância, ao argumentar, em suma: a 
adequação  da  via  eleita;  a  convalidação  dos  atos  anuláveis,  não  sendo  caso  de 
nulidade do negócio jurídico e sim de reparação; bem como, a imprescindibilidade 
da manifestação das partes para que o ato seja anulável, o que, segundo afirmam, 
não ocorreu no presente caso, vez que as suas intenções transitam no recebimento do 
restante dos valores devidos a título de verbas sucumbenciais. Ao final, pugnam pelo 
provimento do recurso e consequente procedência inicial. 

Intimado,  o  promovido  apresentou  contrarrazões, 
argumentando  que os  recorrentes  cobram  quantias  devidamente  pagas,  o  que  se 
comprova  através  de  depósitos  e  do  termo  de  confissão  de  dívida  quitada, 
incorrendo  eles  em  litigância  de  má-fé.  No  mais,  postula  a  condenação  dos 
promoventes em custas processuais e honorários advocatícios. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO



De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
posta em disceptação, urge adiantar que o presente recurso não merece qualquer 
seguimento, devendo ser mantida a improcedência do pleito inicial.

Os  autores  manejaram  a  presente  demanda,  visando  ao 
recebimento de suposta diferença econômica devida pela parte  promovida,  sob o 
argumento de que os valores que lhes foram repassados são bem inferior à quantia 
realmente  devida  a  título  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais  oriundo  dos 
precatórios levantados pelo demandado.

A esse respeito,  oportuno registrar,  sendo fato  incontroverso, 
que as partes ora litigantes prestaram serviços advocatícios em processos judiciais, 
situação a qual garante a cada constituído ser remunerado proporcionalmente pelo 
trabalho  desenvolvido  (art.  22  do  Estatuto  da  Advogacia  e  da  OAB1),  o  que  na 
verdade restou acordado entre  as  partes,  onde os  promoventes  ficariam com um 
determinado  percentual  e  o  promovido,  por  sua  vez,  com  a  importância 
remanescente.

Nesses termos, para melhor esclarecimento, imperioso registrar 
que  os  litigantes,  através  do  Instrumento  Particular  de  Confissão  de  Dívida  (fls. 
29/32), procederam à seguinte divisão das verbas honorárias: a promovente Edineuza 
de Lourdes Braz seria remunerada com o percentual  de 30% (trinta por cento),  o 
outro promovente, Abenago Pessoa Lima, de cujus, ficaria com 20% (vinte por cento), 
e,  por  consequência,  o  demandado  seria  contemplado  com  o  percentual 
remanescente.

Pois  bem,  celebrado  este  acordo,  as  partes  avançaram  na 
negociação  e  firmaram  alguns  Termos  de  Confissão  de  Dívida,  onde,  para 
exemplificar destaco o de fls. 33/36, no qual os promoventes deram quitação total 
pelos valores que lhes foram repassados, desobrigando, por outro lado, o promovido 
de qualquer débito a tal título. Para elucidação, transcrevo Cláusulas do aludido ato 
de confissão, vejamos:

“Cláusula  Primeira:  Do  Objeto  da  Dívida  Quitada.  Os 
credores,  livres  de  qualquer  espécie  de  coação,  erro  ou 
simulação,  reconhecem e confessam expressamente por este 
instrumento e para todos os fins de dinheiro, que receberam 
diretamente do devedor os valores referentes aos percentuais 
de participação que lhes eram devidos a título de honorários 
sucumbenciais,  correspondentes aos precatórios inscritos no 
Orçamento Geral da União para o exercício de 2008, abaixo 
descriminados,  da seguinte forma: 2% (dois por cento),  que 
correspondem  a  20%  do  montante  em  favor  do  credor 

1  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.



Abenago  Pessoa  Lima  e  3%  (três  por  cento),  que 
correspondem  a  30%  do  montante  em  favor  da  credora 
Edineuza  de  Lourdes  Braz,  sem  nenhum  desconto  de 
qualquer natureza, conforme discriminação a seguir: [...]

Cláusula  Quarta:  Do  Recibo  de  Pagamento.  Os 
credores/recebedores declaram conhecer e aceitar  a  exatidão 
da  dos  valores  pagos,  sendo  R$  482.869,83  (quatrocentos  e 
oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta 
e  três  centavos)  para  Abenago Pessoa Lima e  R$ 724.304,75 
(setecentos  e  vinte  e  quatro  mil,  trezentos  e  quatro  reais  e 
setenta e cinco centavos) para Edineuza de Lourdes Braz, que 
a  torna  definitiva  e  irretratável,  renunciando  a  qualquer 
contestação quanto ao pagamento que ora dão plena e total 
quitação.”  

A par do exposto,  é fácil  concluir que os autores,  como dito, 
reconheceram e aceitaram os valores pagos, dando, inclusive, ampla e geral quitação, 
eximindo, desta feita, o demandado de qualquer cobrança porventura que viesse a 
ser  realizada  acerca  dos  honorários  advocatícios  sucumbenciais  oriundos  dos 
precatórios listados no contrato firmado.

Após  o  recebimento  das  quantias  acima  indicadas,  os 
promoventes,  no entanto,  afirmaram que o promovido agiu de má-fé e de forma 
desonesta, alegando para tanto que “quando o precatório era de grande numerário 
ele desviava de início metade e só apresentava aos promoventes o restante que aí era 
dividido”.

Em outras  palavras,  os  autores  acusam o demandado  de  ter 
omitido  dolosamente  os  valores  que  correspondiam  fielmente  aos  precatórios 
recebidos,  ludibriando-os  ao  informar  quantia  bem  inferior  por  ele  recebida, 
esperteza a qual gerou para os recorrentes, segundo afirmam, prejuízos em grande 
proporção que necessitam ser reparados.

Surge  neste  momento  a  controvérsia  a  ser  dirimida  nesta 
instância,  vez que, após o recebimento dos valores já apontados, com o termo de 
confissão  de  dívida  devidamente  assinado  pelos  promoventes,  estes  pretendem 
receber a suposta diferença que alegam ter direito por meio da ação de cobrança ora 
proposta.

Todavia,  a pretensão dos recorrentes se esbarra nos contratos 
firmados por eles, tendo em vista que, conforme dito, deram plena e total quitação 
aos importes recebidos. Logo, diante de tal circunstância, vejo que a via escolhida 
pelos insurgentes não tem o condão de desconstituir os acordos firmados, os quais 



devem ser discutidos através de ação própria, para, somente depois, em caso de ser 
constatado  algum  vício  hábil  a  anular  o  respectivo  contrato,  serem  debatido  os 
valores que os promoventes afirmam fazer jus.

Nessa  seara,  oportuno  destacar  trecho  da  decisão  primeva 
reconhecendo que a ação ordinária de cobrança não se presta para reaver “suposto 
desvio  no  rateio  de  honorários  sucumbenciais,  uma  vez  que  esta  esbarraria  nos 
termos do instrumento particular de composição amigável celebrado entre as partes, 
restando patente a carência de ação por inadequação do procedimento[...]”.

Assim,  resta  claro  que  falta  aos  promoventes  o  interesse 
processual,  uma  das  condições  da  ação,  pois  a  demanda  manejada  não  pode 
propiciar  o  proveito  almejado  por  eles,  haja  vista  que  os  valores  perseguidos 
encontram  obstáculo  na  validade  e  perfeição  dos  contratos  firmados,  sendo 
imprescindível desconstituí-los para, somente então, buscar o pleiteado no presente 
feito. 

Acerca do tema, a nossa doutrina entende que existe o interesse 
de agir quando “a providência jurisdicional invocada é cabível à situação concreta da 
lide,  de modo que o pedido apresentado ao Juiz traduza formulação adequada à 
satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto. Há, assim, o 
interesse de agir sempre que a pretensão ajuizada, por ter fundamento razoável, se 
apresente viável no plano objetivo. Interesse de agir significa existência de pretensão 
objetivamente razoável.”2 

Destaco precedentes que, mutatis mutandis, aplicação ao caso em 
testilha, vejamos:

“PROCESSO  CIVIL.  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  FALTA 
DE  INTERESSE  DE  AGIR.  VIA  ELEITA  INADEQUADA. 
CARÊNCIA DE AÇÃO. 1. QUANDO O RITO ELEITO PELA 
PARTE NÃO SE AMOLDA AOS FATOS NARRADOS NOS 
AUTOS, A PETIÇÃO INICIAL DEVE SER INDEFERIDA E O 
PROCESSO EXTINTO SEM ALCANCE DE SEU MÉRITO. 2. 
RECURSO  DESPROVIDO.” (TJ-DF  -  APC:  20110111818955 
DF 0004395-29.2011.8.07.0018, Relator: ANTONINHO LOPES, 
Data  de  Julgamento:  12/12/2012,  4ª  Turma  Cível,  Data  de 
Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2014 . Pág.: 122)

“CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
VERIFICAÇÃO.  Não  estando  preenchido  o  binômio 
utilidade/necessidade, resta caracterizada carência de ação por 
falta  de  interesse.”  (TJ-MG  -  AC:  10521100026439001  MG  , 

2 In, José Frederico Marques - Manual de direito processual Civil, Saraiva, 1974, v.1, p. 157-158



Relator:  Cabral  da  Silva,  Data  de  Julgamento:  19/02/2013, 
Câmaras  Cíveis  Isoladas  /  10ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de 
Publicação: 27/02/2013)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA 
DE INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. A parte 
que pretende discutir os lançamentos que são realizados nos 
extratos que lhe são enviados mensalmente, não tem interesse 
de agir via ação de prestação de contas. Extinção do feito que 
se impõe, por carência de ação, sem prejuízo de obtenção de 
tal  pretensão  em  via  própria.  Sentença  confirmada. 
NEGARAM  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  UNANIME 
(Apelação  Cível  Nº  70053779724,  Décima  Oitava  Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Nelson  José 
Gonzaga, Julgado em 20/06/2013)” (TJ-RS - AC: 70053779724 
RS  ,  Relator:  Nelson  José  Gonzaga,  Data  de  Julgamento: 
20/06/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 01/07/2013)

Portanto,  conclui-se  que  o  polo  autoral  é  carecedor  da  ação 
proposta, por meio inadequado, pois a pretensão posta em juízo de ser agraciado 
com os valores advocatícios sucumbenciais remanescentes que entendem devidos se 
esbarra no acordo firmado entre os litigantes.

Diante de todas as considerações expostas, nego provimento ao 
recurso apelatório, mantendo a sentença que extinguiu a ação sem resolução de 
mérito. Custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais), a serem pagos pelas partes recorrentes.

É como voto. 

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu, 
por unanimidade, negar 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 Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.



Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 28 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


