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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : Evandro Nunes de Sousa                          
ADVOGADO : Roberto Fernandes Vasconcelos Alves
APELADO   : Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADA : Elísia Helena de Melo Martini        
ORIGEM : Juízo da 13ª Vara Cível da Capital
JUIZ : Antônio Sérgio Lopes

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO
MANDATO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
ARBITRAMENTO.  POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL
AO TRABALHO DESENVOLVIDO. PROCEDÊNCIA
DO RECURSO APELATÓRIO.

- Revogação do mandato e impedimento de atuação
do advogado no processo até o seu fim. Cabível o
arbitramento de honorários pelos serviços prestados
até a data da revogação do mandato. 

-  Na ausência  de  contrato  escrito  de  honorários
advocatícios,  devem  ser  observadas  as
circunstâncias  da  prestação  do  serviço  e  as
atividades  comprovadamente  desenvolvidas  pelo
advogado, o grau de zelo do profissional e o valor
econômico em questão.

- Os honorários vão fixados em R$ 20.000,00 (vinte
mil  reais),  já  que  o  trabalho  despendido  pelo
advogado  não  exigiu  do  mesmo  a  elaboração  de
peças  complexas.  Por  outro  lado,  considerando  o
longo período em que o advogado acompanhou a
causa, entendo que a verba honorária não pode ser
fixada em quantia  ínfima e desproporcional  com o
proveito econômico obtido na demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER o recurso Apelatório, nos termos do



Apelação Cível nº 0043009-83.2010.815.02001

voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.177.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Evandro Nunes de

Souza contra a sentença prolatada pelo Juiz da 13ª Vara Cível da Capital, que

julgou  improcedente  a  Ação  de  Arbitramento  de  Honorários  Advocatícios

proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

Em seu recurso, reiterou a possibilidade do arbitramento dos

honorários referentes aos serviços prestados nas demandas que atuou, eis que

restou  pactuado  entre  as  partes  que  receberia  honorários  contratuais

independente dos sucumbenciais. 

Contrarrazões às fls.152/161.

A Procuradoria  de Justiça  não exarou manifestação sobre  o

mérito (fls.167/169).

É o relatório. 

VOTO

Não há controvérsia nos autos quanto à prestação de serviços

havida entre as partes.

O Autor  alega  que  atuou  nos  autos  do  processo  nº

200.2004.0000.720-1, defendendo os interesses do réu, desde a propositura da

ação,  e  que,  em  agosto  de  2007,  fora  surpreendido  com  uma  notificação

judicial, que informava a revogação do mandato judicial.

Por isso, pugnou o Autor pelo arbitramento de seus honorários

advocatícios.

O Réu, por sua vez, sustenta que o Autor não faz jus a nenhum
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valor  a  título  de  pagamento  de  honorários  advocatícios,  porquanto  teria

recebido as verbas desse contrato.

É ai que reside a controvérsia. 

Com efeito, de forma estranha para uma Instituição Bancária,

de quem se espera plena organização de suas atividades, esta não trouxe aos

autos nenhuma prova dessa quitação. 

Nesse contexto,  não há o que se discutir  no caso concreto,

pois caberia ao Réu, na forma do art. 333, II, do CPC, trazer aos autos, a prova

extintiva do pleiteado, ou seja, o documento comprovando o pagamento dos

honorários, o que não o fez.

Logo,  considerando  incontroversa  a  prestação  do  serviço,  é

múnus o arbitramento de honorários, que deverá ser pautado pelo art. 20, § 3º,

do Código de Processo Civil, devendo haver a estipulação de valor que, de um

lado,  seja  suficiente  para  a  adequada remuneração dos serviços  prestados

pelo profissional do direito e, de outro lado, não se mostre oneroso a ponto de

submeter o cliente à situação de desvantagem ante seu patrono.

Nesse  sentido,  ensina Pontes  de  Miranda  (Comentários  ao

Código de Processo Civil. tomo I. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 395-

396):

“na ação de arbitramento de honorários, tem a autoridade
judicial de atender ao grau de zelo profissional, ao lugar
da prestação de serviço e à natureza e importância da
causa,  o  trabalho  realizado  pelo  advogado  e  o  tempo
exigido para o serviço, ou seja, o que na decisão tem o
juiz de atender é o que se passou na lide e o que foi
verificado por ele: a falta de zelo ou o zelo com que o
advogado  atuou;  o  ser  difícil  ou  fácil  o  lugar  em  que
atuou o advogado e o tempo que gastou (não o tempo
que durou a causa,  mas sim,  o tempo que foi  exigido
para o serviço)”.

No caso em tela, as provas trazidas à colação demonstram que

o  Autor  elaborou  a  petição inicial  (fls.15/17),  peticionou  no processo várias
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vezes (fls. 29/32,35,36,40/41,42,43/44 entre outras), um patrocínio que durou

entre 2004 a 2007, isto é,  por 3 (três) anos.

Mesmo que não tenha havido complexidade na condução do

processo, a assistência contínua do causídico exige redobrada atenção quanto

aos prazos e procedimentos, circunstâncias que devem ser abalizadas para a

definição dos honorários a serem pagos.

Por  esta  razão,  entendo  que  os  honorários  não  podem  ser

fixados em quantia significativamente alta, já que o trabalho despendido pelo

advogado não exigiu do mesmo a elaboração de peças complexas. Por outro

lado, considerando o longo período em que acompanhou a causa, entendo que

a verba honorária não pode ser fixada em quantia ínfima e desproporcional com

o proveito econômico obtido na demanda, comportando, assim, um valor que

remunere dignamente o trabalho profissional desenvolvido.

Nesse  sentido,  como  não  prevalece  a  vinculação  do

advogado/autor  com o resultado das ações por ele ajuizada,  em que tenha

representado processualmente a instituição bancária, em face da revogação do

mandato, entendo ser mais conveniente e lógico que se opere a quantificação,

desde já, pelo trabalho profissional até então desenvolvido.

Dito  isso,  tenho  que  o  montante  deve  ser  arbitrado  em R$

20.000,00 (vinte mil reais), por  se mostrar adequado à justa remuneração da

parte Apelante, porquanto remunera, de modo equânime “em média, o conjunto

dos serviços prestados”.

Sobre o assunto já se decidiu esta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PARÂMETROS.
TRABALHO  E  COMPLEXIDADE  DO  FEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - Na ausência de
contrato  escrito  de  honorários  advocatícios,  devem ser
observadas as circunstâncias da prestação do serviço e
as  atividades  comprovadamente  desenvolvidas  pelo
advogado,  o  grau  de  zelo  do  profissional  e  o  valor
econômico em questão. - No caso em tela, o Autor atuou

4



Apelação Cível nº 0043009-83.2010.815.02001

como advogado do banco por mais de uma década, não
trouxe  aos  autos  qualquer  petição  que  demonstrasse
grande  empenho  na  elaboração  de  peças  jurídicas
complexas para convencer  o  julgador,  já  que todas as
petições redigidas pelo Autor tiveram conteúdo simples. -
Por esta razão, entendo que os honorários não podem
ser fixados em quantia significativamente alta,  já que o
trabalho despendido pelo advogado não exigiu do mesmo
a  elaboração  de  peças  complexas.  Por  outro  lado,
considerando  o  longo  período  em  que  o  advogado
acompanhou a causa, entendo que a verba honorária não
pode ser fixada em quantia ínfima e desproporcional com
o proveito econômico obtido na demanda, comportando,
assim,  um  valor  que  remunere  dignamente  o  trabalho
profissional desenvolvido.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00440213520108152001,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  LEANDRO  DOS
SANTOS , j. em 23-09-2014) 

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, reformando a sentença para

estipular  os  honorários  advocatícios  em  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais).

Condeno,  ainda,  o  Banco  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios

decorrentes desta Ação de Cobrança, os quais fixo em 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação. 

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Vanda  Elizabeth  Marinho  (Juíza  Convocada  para
substituir o Exmo. Des. José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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