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PARCIAL  DA  SENTENÇA.  REMESSA  OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDA.

-   É  obrigação  do  ente  público  comprovar  o
pagamento da verba vindicada pela parte autora,  ou
que não houve a prestação do serviço alegado, por
força  do  disposto  no art.  373,  II,  do  Código  de
Processo Civil.

  - A correção monetária e os juros de mora devem
ser aplicados em consonância com a inteligência da
Lei nº 11.960/2009.

-  Honorários  advocatícios  arbitrados  em
conformidade com os ditames do art. 20, do Código
de Processo Civil, vigente à época da prolatação da
sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente a remessa.

José Luís de Sales propôs a presente Ação Ordinária
de Cobrança de Honorários de Advogado em face do Município de São Miguel de
Taipú, visando receber o pagamento no importe de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais),
pelos  serviços  de  advocacia  prestados  ao  ente  público,  por  patrocinar  os  seus
interesses perante o Judiciário.

Contestação  ofertada  às  fls.  427/429,  na  qual  o
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Município de São Miguel de Taipú assevera que os débitos cobrados pela parte
autora,  decorreram  da  atitude  irresponsável  do  gestor  anterior,  que  deixou  de
arquivar qualquer pagamento de interesse da edilidade.  Prossegue admitindo ser
inconteste a prestação de serviços advocatícios pelo causídico, contudo reconhece ser
devido o pagamento das verbas honorárias tão somente no tocante aos processos de
nº 028.2000.000.112-4 e nº 028.2000.000.113-2, porquanto previamente estipulado em
contrato,  as  condições  para  atuar  nas  citadas  ações.  No  tocante  aos  processos
elencados na inicial, e nos quais a contratação operou-se de forma verbal, entende ser
indevido o pagamento vindicado, visto que o autor não apresentou fato constitutivo
de seu direito, uma vez que inexiste nos autos prova “de que os valores cobrados
estejam de acordo com o que fora “combinado” informalmente com o ex-alcaide”

Impugnação à contestação, fls. 433/437, refutando os
argumentos citados na peça de defesa, e requerendo, por conseguinte, a procedência
da pretensão preambular.

O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  497/502, julgou
procedente o pedido inicial, consignando os seguintes termos:

Ante o exposto e tendo em vista os motivos fáticos e
jurídicos constantes nos autos, julgo procedente em
parte a ação proposta para:
a)  declarar  a  nulidade,  com  efeitos  ex  tunc,  dos
contratos  verbais  celebrados  entre  o  autor  e  a
Administração Pública;
b)  condenar,  o  Município,  aos  pagamentos  abaixo
mencionados,  a  serem  apurados  em  execução  de
sentença:
a.  R$  2.000,00  (dois  mil  reais)  pelos  serviços
prestados  relativos  aos  Contratos  de  fls.  14/15  e
16/17;
b.  de  todos  os  atos  processuais  especificadamente
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elencados na exordial, exceto aquele mencionado no
item “a”,  seguindo os valores constantes na Tabela
da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil,  Seccional
Paraíba.
Condeno,  ainda,  o  Município,  ao  pagamento  de
custas e honorários advocatícios, estes no percentual
de 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da
condenação, com esteio no art. 20, do CPC.

Sem  recurso  voluntário,  os  autos  subiram  a  esta
instância revisora apenas por força de remessa oficial, fl. 522.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  cerne  da  questão  reside  em  saber  se  agiu  com
acerto  o  magistrado  singular  em  condenar  o  ente  público  ao  pagamento  dos
honorários  advocatícios,  em razão  dos  serviços  advocatícios  prestados  pela  parte
autora, ao patrocinar os seus interesses perante o Judiciário.

Do cotejo dos autos, percebe-se que o magistrado “a
quo” imputou à edilidade, o ônus de quitar os débitos concernentes aos contratos de
fls. 14/15 e 16/17, e os decorrentes dos processos que tramitaram na Justiça Comum,
elencados  na  peça  inicial,  fixando-os  nos  valores  discriminados  na  Tabela
confeccionada pelo Conselho da OAB.

Por outro lado, o Município de São Miguel de Taipú
além de reconhecer que o promovente prestou à edilidade serviços advocatícios, não
acostou aos autos prova robusta e cabal, a fim de corroborar o pagamento das verbas
postuladas ou a ausência de labor do promovente para a edilidade, nos moldes do
art. 373, II, do Código de Processo Civil.
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Acerca  do  ônus  da  prova,  o  processualista  Nelson
Nery Júnior é incisivo ao dispor “O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo,
demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não  decorrem  as  consequências  que
pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova
dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor est).” (In.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante,  Revista  dos
Tribunais, 7 ed., São Paulo, 2003, p. 724).

Logo,  veda-se  o  enriquecimento  sem  causa  da
Administração Pública, restando iterativo o entendimento, segundo o qual, havendo
comprovação  do  efetivo  serviço  realizado,  o  interessado  de  boa-fé  não  pode  ser
prejudicado.

Dito isto, insta salientar que a Constituição Federal
de 1988, em seu art. 133, qualificou a advocacia, como uma função essencial à justiça,
reconhecendo o seu exercício indispensável à esfera Judiciária, porquanto detentor, o
patrono, do jus postulandi, servindo de liame entre a parte desamparada e o direito a
esta inerente.

                                             Inconteste, portanto, que o advogado constituído para
patrocinar judicialmente o interesse da parte,  faz jus à percepção de remuneração
pelo  trabalho  desempenhado,  em  valor  proporcional  ao  grau  de  dedicação
despendido, sob pena de enriquecimento ilícito do mandante.

Tal direito encontra-se resguardado na Lei nº 8.906/94
que,  ao dispor sobre o estatuto da advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil,
garante  aos  inscritos  na  OAB,  em seu  art.  22,  caput,  fazerem jus  aos  honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ante a
prestação de serviço profissional. 

Estabelece  ainda,  em  seu  art.  22,  §  2º,  que  os
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honorários advocatícios, ante a ausência de estipulação ou acordo, serão fixados por
arbitramento judicial,  levando-se em conta para determinação do valor  devido,  o
trabalho  realizado  pelo  causídico,  bem  como,  o  valor  econômico  da  pretensão,
ressalvando,  outrossim,  que  a  instituição  do  quantum deve  respeitar  o  patamar
mínimo estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse  diapasão,  agiu  com  acerto  o  magistrado
singular em arbitrar o valor das atividades contratadas de forma verbal, com exceção
das elencadas no item “a” da petição inicial,  e  das pactuadas através de contrato
escrito, em patamar condizente com o recomendado na respectiva tabela.

À  luz  dessas  considerações,  entendo  não  merecer
reparo a sentença que condenou a edilidade no pagamento das verbas advocatícias,
pois  trata-se  de  direito  constitucionalmente  assegurado  ao  causídico  e  o  ente
municipal não comprovou o adimplemento do mesmo.

No que tange à  correção monetária  e  aos  juros  de
mora,  mister  ressaltar  que  devem ser  fixados  de  acordo  com o  índice  oficial  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-
F, da Lei nº 9.494/97, com redação determinada pela Lei nº 11.960/09.

Ademais, observa-se que os honorários advocatícios
foram  arbitrados  em  conformidade  com  o  enunciado  no  art.  20,  do  Código  de
Processo Civil vigente à época da prolatação da sentença.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À
REMESSA OFICIAL, no sentido de determinar a incidência da correção monetária,
nos  moldes  preconizados  no  art.  1º-F,  da  Lei  nº  11.960/09,  mantendo  os  demais
termos da sentença.

É o VOTO.

Remessa Oficial nº 0000014-50.2005.815.0281                                                                                                                                                           6



Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de maio de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator

Remessa Oficial nº 0000014-50.2005.815.0281                                                                                                                                                           7


