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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. 

– O  profissional  deve  ser  remunerado  pelo
trabalho  que  desenvolveu,  recebendo  a
contraprestação equivalente, proporcional e digna ao
labor, de acordo com o disposto no artigo 85, §2º do
CPC.

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
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 266.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander

(Brasil) S.A, irresignado com a Sentença proferida pela Juíza de Direito da 6ª

Vara Cível da Capital que julgou parcialmente procedente o pedido formulado
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na Ação de  Arbitramento de Honorários  Advocatícios  proposta em face por

José de Souza Campos.

Nas razões da Apelação, o Recorrente requer a modificação do

julgado, alegando haver defendido os interesses do Promovido por mais de 10

(dez) anos, e restou pactuado no contrato de fls.92/98 que receberia honorários

contratuais independente dos sucumbenciais. 

Contrarrazões pelo Apelado, fls.223/232.

A Procuradoria  de  Justiça não exarou manifestação sobre o

mérito (fls.259/260).

É o relatório. 

VOTO

Não há controvérsia nos autos quanto a prestação de serviços

havida entre as partes.

O  Autor  alega  que  atuou  nos  autos  do  processo  nº

200.1998.010.285-0, defendendo os interesses do réu, desde a propositura da

ação,  e  que,  em  janeiro  de  2009,  fora  surpreendido  com  uma  notificação

judicial, que noticiava 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

qualquer valor a título de pagamento de honorários advocatícios, porquanto

teria recebido as verbas desse contrato.

É ai que reside a controvérsia. 

Compulsando os autos, verifica-se que de forma estranha para
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uma  Instituição  Bancária  de  quem  se  espera  plena  organização  de  suas

atividades, o Réu não trouxe aos autos qualquer prova dessa quitação. Aliás,

na audiência de conciliação dispensou a produção de provas e concordou com

o julgamento antecipado da lide (fl.106).

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

devido o arbitramento de honorários que deverá ser pautado pelo art. 85, § 2º,

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):p

“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)”.

Sendo assim, as provas trazidas à colação demonstram que o

Autor  elaborou  a  petição  inicial  (fls.12/14),  peticionou,  no  processo,  várias

vezes (fls. 20/22, 62, 44/46, 49, 56/57 entre outras), um patrocínio que durou

entre 1998 e 2009, isto é,  por quase 10 (dez) anos.

Mesmo que não tenha havido complexidade na condução do
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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.

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

30.000,00 (trinta mil reais), por  se mostrar adequado à justa remuneração da

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

dos serviços prestados”.

Dito  isso,  em  que  se  pese  o  julgamento  da  matéria  e  o

arbitramento em demanda judicial similar do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta

mil  reais)  em honorários  advocatícios,  tenho  que  este  montante  mostra-se

exorbitante  e  inadequado  ao  presente  caso,  posto  que  o  promovente  não

realizou a prestação integral dos seus serviços e atividade aqui exercida é de

menor complexidade.

Sobre o assunto já se decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ARBITRAMENTO  E
COBRANÇA  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  ADVOCATÍCIOS.
CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DE MANDATO.
NECESSIDADE  DE  ARBITRAMENTO  DE  VERBA
PROPORCIONAL  AO  TRABALHO  DESENVOLVIDO
PELO  PATRONO  ATÉ  A  DESCONSTITUIÇÃO  DO
MANDATO.  FIXAÇÃO  EM  PERCENTUAL  MÁXIMO.
DESCABIMENTO.  ADEQUAÇÃO  DO  VALOR  À
ATUAÇÃO  PROFISSIONAL.  REDUÇÃO  DEVIDA.
VALOR  FIXO.  PROVIMENTO  PARCIAL DO  APELO.  -
Sabe-se que o risco do advogado deve ser calculado com
base na probabilidade de obter êxito na pretensão de seu
cliente, nos casos em que assina contrato de prestação
de  serviços  cuja  remuneração  fica  condicionada  ao
sucesso  da  pretensão  (cláusula  ad  exitum).  Esse  é  o
limite  do  consentimento  das  partes,  quando  da
celebração da avença. - O risco do causídico não pode
abranger o caso de o seu cliente, por ato próprio, anular o
seu direito à remuneração, rescindindo o contrato. Aqui, o
contratante  deve  assumir  o  ônus  correspondente  ao
exercício  do seu direito  de não ser  mais  representado
pelos advogados que havia contratado. Tal ônus é o de
remunerá-lo  pelo  trabalho  desenvolvido  no  curso  do
processo  e,  por  isso,  .é  perfeitamente  cabível  o
arbitramento  de  verba  honorária.  -  No  momento  do
arbitramento,  o  magistrado  deve  apurar  os  serviços
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efetivamente  prestados,  considerando  para  tanto  o
trabalho  desenvolvido  e  devidamente  q  (...)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00430522020108152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,
j. em 17-11-2015) 

AÇÃO  DE  ARBITRAMENTO  E  COBRANÇA  DE
HONORÁRIOS.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.  CASO  CONCRETO.  MATÉRIA  DE
FATO.  REVOGAÇÃO  DO  MANDATO.  DIREITO  À
REMUNERAÇÃO  PELOS  SERVIÇOS  PRESTADOS.
VALOR  DOS  HONORÁRIOS  QUE  DEVE  SER
ARBITRADO  EM  PATAMAR  CONDIZENTE  COM  O
TRABALHO  EXIGIDO  E  PRODUZIDO  PELA
PROFISSIONAL  NO  CASO.  APELO  PROVIDO  EM
PARTE.  (Apelação  Cível  Nº  70057743916,  Décima
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Vicente  Barrôco  de  Vasconcellos,  Julgado  em
12/03/2014)

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima,  PROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, reformando a Sentença para

estipular os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da

Execução.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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