
  

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044051-70.2010.815.2001 — 13ª Vara Cível da Capital
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Evandro Nunes de Souza
ADVOGADO : Valdísio Vasconcelos de Lacerda Filho
APELADO : Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADO : Elísia Helena de Melo Martini e outro

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  ARBITRAMENTO  E 
COBRANÇA  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  — 
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES — ATUAÇÃO NA 
DEMANDA  JUDICIAL  —  POSTERIOR  REVOGAÇÃO  DE 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  —  IMPROCEDÊNCIA  — 
IRRESIGNAÇÃO  —  BOA-FÉ  OBJETIVA  —  DIREITO  À 
PERCEPÇÃO DE VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO 
REALIZADO  —  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE  —  REFORMA —  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO.

— Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do  
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé  
(art.422 do CC).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar provimento parcial ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Evandro Nunes de Souza 
em face da sentença de fls. 88/90, proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Capital, nos autos 
da “Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios” que julgou improcedente 
seu pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do 
CPC.
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Inconformado, o promovente interpôs recurso apelatório (fls.92/117) 
afirmando que os honorários pretendidos são os convencionados entre as partes. Pugnou pelo 
provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido exposto na peça 
vestibular.

Contrarrazões pelo desprovimento às fls.132/141.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer de fls. 146/147, opinou pelo provimento parcial do recurso, para que sejam fixados os 
honorários no percentual de 10% (dez por cento) a serem pagos quando do recebimento do 
crédito pelo apelado. 

É o relatório.

Voto.

O caso presente é de fácil deslinde. 

Em termos objetivos, o recorrente Evandro Nunes de Souza ingressou 
com a presente Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios alegando, em 
síntese,  não  ter  recebido  seus  honorários  referentes  aos  serviços  advocatícios  prestados  à 
empresa recorrida, em processo judicial de n.° 200.1996.006471-1). 

Dirimindo a controvérsia, o magistrado a quo julgou improcedente o 
pedido  exposto  na peça  vestibular,  extinguindo o processo com resolução do mérito,  nos 
termos do art. 269, I, do CPC.

Inconformado, o promovente interpôs recurso apelatório (fls.92/117) 
afirmando que os honorários pretendidos são os convencionados entre as partes. Pugnou pelo 
provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido exposto na peça 
vestibular.

Pois bem.

De fato, a prestação do serviço profissional do autor (apelante) ao réu, 
ora  apelado,  na  Ação  de  Execução  Forçada  movido  pelo  Banco  América  do  Sul, 
posteriormente  incorporado pelo Banco ABN AMRO Real S/A e hoje sucedido pelo Banco 
Santander (Brasil) S/A, contra a Brasfrutas S/A e outros, é incontroverso, conforme se extrai 
dos documentos colacionados às fls. 15/45.

Em que pese o fato do apelado alegar que o pacto firmado entre 
ambos  obrigava  o  pagamento  dos  honorários  advocatícios  de  acordo  com  a  fase 
processual e que tais valores foram efetivamente pagos, nenhuma prova desta quitação 
foi juntada aos autos, pois não há recibos, tampouco o próprio contrato firmado entre as 
partes.

Compulsando  os  autos,  como  já  ressalvado  acima,  a  prestação  do 
serviço profissional pelo apelante é incontroversa, enquanto que não ficou comprovado pela 
parte  apelada  comprovante  de  pagamento  relativo  ao  processo  de  execução  nº 
200.1996.006471-1.
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Nessa  perspectiva,  os  serviços  prestados  pelo  advogado devem ser 
remunerados de forma justa e digna, porque se trata de trabalho essencial para a concretização 
da Justiça. Embora o réu, ora apelado, não tenha ainda atingido o fim buscado naquela ação, 
que  é  a  execução  de  título  extrajudicial,  nada  impede  o  arbitramento  dos  honorários, 
sobretudo porque a obrigação do advogado não corresponde ao dever de obter o resultado 
pretendido pela parte, mas sim de atuar de forma diligente na defesa do constituinte em busca 
do suposto direito, tal como fora aparentemente realizado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ARBITRAMENTO  DE  HONORÁRIOS 
ILEGITIMIDADE.  INTERESSE  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA DE  CONTRATO 
ESCRITO. VIA ADEQUADA. VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. 1 - O banco 
Itaú s/a  tem legitimidade para responder pelas obrigações  assumidas pelo extinto 
banco do estado de goias, haja vista a incorporação deste por aquele. 2 - Tratando-se 
de  ação  de  honorários  advocatícios,  na  qual  ausente  contrato  entre  as  partes, 
vislumbram-se o interesse de agir para recebimento de honorários pela via manejada, 
nos termos do §2,  do art.  22,  da Lei  n.  8.906/94. 3  -  Comprovado que o autor/ 
apelado trabalhou como advogado do banco apelante em determinado processo, onde 
tiveram revogado o respectivo mandato,  sem o devido acerto de contas, age com 
acerto o magistrado que acolhe o pedido inicial arbitrando os honorários pleiteados. 
1 e 2 apelos improvidos. (TJGO; AC 200903397891; Posse; Rel. Des. Carlos Escher; 
DJGO 10/02/2010; Pág. 253)

APELAÇÃO.  ARBITRAMENTO  DE  HONORÁRIOS.  EXISTÊNCIA  DE 
CONTRATO.  FALTA  DE  INTERESSE  DE  AGIR  /  IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA  DO  PEDIDO.  SENTENÇA  ULTRA  PETITA.  PRELIMINARES 
REJEITADAS  CONTRATO  ESCRITO.  OBSERVÂNCIA.  PARCELA 
CONDICIONADA  A  SERVIÇO  NÃO  REALIZADO.  PAGAMENTO. 
INCABÍVEL.  RUPTURA  CONTRATUAL  DESMOTIVADA.  CONDIÇÃO 
SUSPENSIVA.  INOCORRÊNCIA.  VERBA  DE  ÊXITO  DEVIDA. 
ARBITRAMENTO.  VALORAÇÃO.  ARTIGO  20,  §  3º,  DO  CPC.  CRITÉRIOS 
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS. 
INAPLICABILIDADE.  Revogado o  mandato  antes  do  deslinde  da  ação  para 
qual  o  causídico  fora  constituído,  é  patente  o  seu  interesse  e  juridicamente 
possível  o  arbitramento  dos  honorários  pelos  trabalhos  realizados,  não 
constituindo óbice ao ajuizamento da demanda a existência de contrato escrito, 
haja vista a necessidade de ajuste da verba pactuada aos serviços efetivamente 
prestados. Não é ultra petita a sentença que dirime a controvérsia em conformidade 
com o debate travado entre os litigantes. Existindo contrato escrito, de rigor que o 
arbitramento de honorários seja efetuado à luz do que restou avençado pelas partes e 
do serviço  que  fora  efetivamente  concluído,  levando-se  em conta  a  vontade  dos 
contratantes,  sua  intenção  no  momento  da  celebração,  e  não  o  valor  da  causa. 
Incabível o pagamento de parcela remuneratória se o serviço cujo desembolso a ela 
se encontrava vinculado não foi efetivado. A ruptura desmotivada do contrato de 
prestação de serviços advocatícios não configura condição suspensiva no que toca à 
verba de êxito, uma vez que da situação não se pode concluir pela impossibilidade da 
prestação  a  que  se  comprometeu  a  parte  contratada.  Os  honorários  advocatícios 
devem ser arbitrados de acordo com o prudente arbítrio do julgador que, em análise 
ao  caso  concreto,  sopesará  as  disposições  contratuais  e  os  serviços  efetivamente 
prestados  antes  da  ruptura  da  avença,  valorando-os  em  conformidade  com  os 
critérios norteadores do art. 20, § 3º, do CPC, ou seja, com observância do grau de 
zelo do profissional; o lugar da prestação de serviço; a natureza e importância da 
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Para 
que  haja  condenação  em  litigância  de  má-fé,  deve-se  vislumbrar  inconteste  a 
ocorrência  de  uma  das  situações  previstas  no  art.  17  do  CPC.  Não  restando 
configurado  o  dolo  processual,  inexiste  na  conduta  a  necessária  malícia  para 

3



configuração  da  pena.  (TJMG;  AC  1.0024.05.639681-5/001;  Belo  Horizonte; 
Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 21/03/2007; DJMG 
28/04/2007) (Grifo nosso).

Sendo assim, diante da indubitável prestação de serviços advocatícios 
ao recorrido, outro caminho não resta senão reformar a sentença do Juízo de 1º grau para, em 
consonância com Parecer do Ministério Público, fixar os honorários em 10% (dez por cento) 
sobre o valor a ser recebido pelo apelado. 

Face  ao  exposto,  em  harmonia  com  parecer  ministerial,  dou 
provimento  parcial  ao  recurso,  para  fixar  os  honorários  advocatícios  em 10% (dez  por 
cento) sobre o valor do crédito.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
Participaram do julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz e a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura  Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 31 de março de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Relator
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