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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS.  REVOGAÇÃO DE MANDATO
NO  CURSO  DA  DEMANDA.  DIREITO  AO
PERCEBIMENTO  DE  HONORÁRIOS.  FIXAÇÃO
JUDICIAL.  POSSIBILIDADE.  VALOR  RAZOÁVEL
AO TRABALHO. PROVIMENTO PARCIAL.  

-  A  revogação  do  mandato  e  o  impedimento  de
atuação  do  Advogado  no  curso  do  processo  dá
ensejo  à  Ação  de  Arbitramento  de  Honorários,
independentemente, de êxito na Demanda.

- Segundos precedentes do STF e do STJ, mesmo
havendo  pactuação  entre  as  partes  vinculando  os
honorários  advocatícios  à  sucumbência,  nada
impede o arbitramento judicial da verba profissional,
caso  haja  o  rompimento  antecipado  do  contrato,
frustrando  a  justa  expectativa  do  profissional,
levando-se em consideração as atividades até então
desenvolvidas,  como  forma  de  evitar  o
enriquecimento ilícito do cliente.

- No momento do arbitramento, o magistrado deve
apurar  os  serviços  efetivamente  prestados,
considerando, para tanto, o trabalho desenvolvido e
devidamente  quantificado,  o  tempo  despendido,  a
complexidade, a natureza e o interesse econômico
do processo patrocinado. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER EM PARTE  a  Apelação  Cível, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 902.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Banco Santander

S/A,  inconformado  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Arbitramento  e  Cobrança  de  Honorários  Advocatícios  movida  por  José  de

Sousa Campo, na qual o Magistrado da 17ª Vara Cível da Comarca da Capital

julgou  procedente  o  pedido,  condenando  a  Promovida  ao  pagamento  dos

honorários advocatícios devidos ao Autor, na quantia de 20% sobre o valor de

R$  90.000,00  (noventa  mil  reais),  após  atualização  desde  a  data  do

ajuizamento da Ação de Desapropriação por Utilidade Pública tombada sob o

nº 200.1994.005.933-6.

Em suas razões  recursais,  o  Apelante  pugnou pela  reforma

integral da Sentença, alegando que o Juiz “a quo”, mesmo entendendo que não

havia  parâmetros para proporcionar  a  aferição dos honorários  advocatícios,

uma vez que o Banco ainda não havia obtido o crédito pretendido nos autos do

Processo  nº  200.1994.005.933-6,  condenou-o  ao  pagamento  das  verbas

advocatícias  em  favor  do  Autor,  que  atuou  como  advogado  na  aludida

Demanda.

Sustentou, ainda, que, nos termos do Contrato de Honorários

firmado com o Promovente, o Banco se obrigava a efetuar pagamento dessas

verbas de acordo com a fase processual.  Disse que uma vez rescindido o

contrato, o Autor não teria mais nada a reclamar, conforme estabelecido na

Cláusula 14º.

Por  tais  razões,  pleiteou  pelo  provimento  do  Recurso  para

reformar a Sentença, julgando-se improcedente a Demanda. Alternativamente,

que  os  honorários  advocatícios  sejam  fixados  em  valor  condizente  com  o

trabalho realizado pelo Apelado, não, necessariamente, se vinculando ao valor

da causa do Processo nº 200.1994.005.933-6, ou ainda, a reforma da Decisão

recorrida  para  que tais  verbas  sejam minoradas para  10% (dez  por  cento)

sobre o valor nominal da aludida causa, sem atualização, sob pena de ensejar

“bis in idem” (fls. 743/764).

2



Apelação Cível nº 0044566-03.2013.815.2001

Devidamente intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões às

fls. 829/847, pelo desprovimento do Recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 896/897).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  ressalto  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

visando orientar a comunidade jurídica sobre questão do direito intertemporal

referente  à  aplicação  da  regra  do  Novo  Código  de  Processo  Civil  (Lei  nº

13.105/2015), editou Enunciados Administrativos balizando a matéria.

Sobre o tema, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 2,

que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele  prevista,  com  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, como não só a Decisão recorrida e o Recurso contra ela

manejado se  deram em data  anterior  a  17.03.2016,  à  hipótese  se  aplicam os

requisitos de admissibilidade do CPC de 1973.

Dito  isso,  em primeiras  linhas,  de  logo  defiro  o  pedido  de  fls.

851/852, devendo todas as intimações em favor do Banco Santander S/A serem

feitas na pessoa do Bel. Leonardo Monetengro Cocentino (OAB/PE 32.786).

No mais,  verifico que às fls.  787/797,  o  Recorrente também

manejou  Apelação  Cível  contra  a  Sentença  ora  recorrida.  Como  se  sabe,

nesses casos de interposição de dois recursos contra a mesma Decisão, deve-

se, fazendo um paralelo com o princípio da unirrecorribilidade das decisões

judicais,  apreciar  a  irresignação  protocolizada  em  primeiro  lugar  e  não

conhecer aquela que foi interposta por último.
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Dessa forma, havendo o Recurso de fls. 787/797 sido protocolizado

em 06.07.2015, deixo de conhecê-lo, passando a apreciar, tão somente, a Apelação

Cível de fls. 743/764, cuja data de protocolo foi 02.07.2015.

Superadas  essas  questões,  passo,  finalmente,  à  análise  das

questões meritórias propriamente ditas.

Nessa senda, compulsando os autos verifico que, na petição inicial,

foi posta a versão de que o Autor mantinha, há anos, contrato de prestação de

serviços advocatícios com o Banco promovido, havendo atuado no processo nº

200.1994.005.933-6.

Entretanto, no decorrer da referida demanda, em 14 de janeiro de

2009, houve a revogação do mandato judicial anteriormente outorgado, fato que o

impediu de perceber a remuneração pelo trabalho desenvolvido, ou seja, a verba

honorária sucumbencial. 

Pois  bem.  Em  que  pesem  as  alegações  recursais,  restou

comprovado que o Autor/Apelado trabalhou no processo em referência desde

1994, conforme petição juntada à fl. 127 e, de acordo com a Contestação de

fls. 27/32, seguiu atuando para o Réu até o início do ano de 2009. 

Com efeito, a prestação de serviço profissional de advocacia

assegura  aos profissionais  inscritos  na  OAB o  direito  aos honorários  pelos

serviços prestados, os quais devem ser fixados mediante arbitramento judicial,

considerando,  dentre  outros  fatores,  o  trabalho  desenvolvido  e  o  valor

econômico da demanda. 

Por isso, entendo não ser razoável que, com a cassação do

mandato,  o  Advogado  deixe  de  receber  pelo  trabalho  desenvolvido  na

demanda  judicial  até  o  momento  em que  atuou,  mesmo  havendo  contrato

escrito  estipulando  o  direito  ao  pagamento  apenas  de  verba  honorária

sucumbencial  ou  mesmo  com  base  no  valor  recuperado  da  dívida,  pois  o

cliente não pode se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu causídico. 

4



Apelação Cível nº 0044566-03.2013.815.2001

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO
TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1.  Consoante previsto no art.  22 da Lei n.  8.906/1994,  "a
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência", sendo certo que
"na  falta  de estipulação ou de acordo,  os  honorários  são
fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível
com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2º). 2. "O
Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao
recebimento  dos  honorários  da  sucumbência.  Rompido
pelo  cliente  o  contrato  de  prestação  de  serviços,
impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu
patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o
pleito  de arbitramento  de honorários  na proporção dos
serviços prestados até então." (REsp 782.873/ES, Relator
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma,
julgado  em  06/04/2006,  DJ  12/06/2006)  3.  Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  492.408/SP,
Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/06/2015,  DJe
03/08/2015) 

O TJPB,  em casos  semelhantes,  dessa  mesma forma tem se

manifestado. Veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  Cível-  Ação  de
arbitramento  e  cobrança  de  honorários  advocatícios  -
Prestação parcial de serviços - Revogação de mandato -
Processo não concluído - Remuneração proporcional ao
trabalho realizado - Razoabilidade e proporcionalidade -
Redução do percentual - Provimento parcial do recurso.
Os honorários arbitrados judicialmente devem ser fixados
em montante compatível com o trabalho realizado, o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza,  a  importância,  o  valor  da  causa  e  o  tempo
exigido  para  o  serviço.  -In  casu-,  o  causídico,  ora
recorrido, representou o recorrente e, no curso da ação,
fora  destituído  da  representação  antes  do  trânsito  em
julgado  da  demanda,  devendo,  consequentemente,  ser
remunerado  proporcionalmente  aos  serviços
efetivamente prestados. PROCESSUAL CIVIL - Recurso
adesivo - Ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios  -  Honorários  sucumbenciais  -  Fixação  -
-Quantum- adequado - Sentença condenatória - Critérios
para  o  seu  arbitramento  -  Sentença  reformada  -
Provimento parcial.  -- Nos termos do artigo 20, §3º,  do
CPC,  em  se  tratando  de  sentença  condenatória,  os
honorários  advocatícios  sucumbenciais  devem  ser
fixados entre os limites de 10% e 20% sobre o valor da
condenação, respeitados os critérios elencados na alínea
do  mencionado  parágrafo.  V  I  S  T  O  S,  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00339879820108152001, 2ª Câmara Especializada Cível,
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Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em
26-05-2015) 

-  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. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00440517020108152001,  3ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  DES SAULO HENRIQUES
DE SÁ E BENEVIDES , j. em 31-03-2015)

Por  isso,  perfeitamente  cabível  o  arbitramento  de  verba

honorária  proporcional  aos  serviços  prestados,  ainda  que  tenha  ocorrido  a

revogação do mandato e impedimento de atuação do patrono no processo até

o seu desfecho. 

A  título  de  esclarecimento,  vale  transcrever  como  dispõe  o

parágrafo segundo da cláusula décima do contrato de prestação de serviços

advocatícios firmado entre as partes (fls. 676/681): 

“CLÁUSULA DÉCIMA – O presente contrato, firmado por
tempo indeterminado,  poderá ser rescindido a qualquer
tempo  por  qualquer  das  partes,  mediante  notificação
pessoal à outra (carta ou qualquer outro meio eletrônico)
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. (...) 

PARÁGRAFO  SEGUNDO  –  Sendo  a  rescisão  de
iniciativa dos contratantes e se estes não desejarem que
o contratado leve a cabo os serviços, independentemente
do  valor  econômico  do  processo,  serão  devidos  tão
somente os honorários nas seguintes condições: 

a) R$ 100,00 (cem reais), nos casos dos processos terem
tramitado  até  a  fase  de  citação/penhora  ou
citação/defesa; 

b) R$ 200,00 (duzentos reais), nos casos dos processos
terem  tramitado  até  a  fase  de
citação/penhora/embargos/impugnação/decisão  de  1ª
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instância  (Execução)  ou  citação  /defesa/decisão  de  1ª
instância (demais ações); 

c)  R$  250,00  (duzentos  e  cinquenta  reais),  caso  os
processos tenham ultrapassado as fases anteriores e já
estiverem aguardando decisão de 2ª instância.” (fls. 110).

Portanto,  observa-se,  pelo  teor  da  referida  cláusula,  que  se

tratam de honorários contratuais  para a hipótese de ocorrer  a rescisão por

iniciativa  dos  contratantes,  ao  passo  que  o  Autor  almeja  com  a  presente

demanda a verba sucumbencial. 

Desse modo, considerando que houve a ruptura do contrato

durante  a  tramitação  do  processo  nº  200.1994.005.933-6,  impossibilitando  o

recebimento  dos  honorários  sucumbenciais,  deve  ser  acolhido  o  pleito  de

arbitramento da citada prestação, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da

Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil: 

“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. 

(...)  §  2º  Na  falta  de  estipulação  ou  de  acordo,  os
honorários  são  fixados  por  arbitramento  judicial,  em
remuneração  compatível  com  o  trabalho  e  o  valor
econômico da questão, não podendo ser inferiores aos
estabelecidos  na  tabela  organizada  pelo  Conselho
Seccional da OAB. (...)” 

Nesse  contexto,  impende  destacar  que,  no  momento  do

arbitramento, o magistrado deve apurar os serviços efetivamente prestados,

considerando, para tanto, o trabalho desenvolvido e devidamente quantificado,

o tempo despendido, a complexidade, a natureza e o interesse econômico do

processo patrocinado. 

Nesse sentido, previa o Código de Processo Civil de 1973 em

seu artigo 20, §§ 3º e 4º: 

“Art.  20.  A  sentença  condenará  o  vencido  a  pagar  ao
vencedor  as  despesas  que  antecipou  e  os  honorários
advocatícios. Esta verba honorária será devida, também,
nos  casos  em  que  o  advogado  funcionar  em  causa
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própria. (…) 

§3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%)
sobre o valor  da condenação,  atendidos:  a)  o grau de
zelo do profissional; b) o local de prestação do serviço; e
c)  a  natureza  e  importância  da  causa,  o  trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço. 

§  4º  Nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas  execuções,
embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante  apreciação  eqüitativa  do  juiz,  atendidas  as
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.” 

Ademais, consoante o entendimento consolidado no âmbito do

Superior Tribunal de Justiça, o julgador pode, com base no art. 20, § 4º, do

CPC/73, eleger como base de cálculo tanto o valor da causa, como arbitrar

quantia  fixa,  levando-se em consideração o caso posto em juízo à luz dos

preceitos constantes das alíneas “a”, “b” e “c” do § 3º do referido comando

legal. 

PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  EMBARGOS
DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO  AGRAVO
REGIMENTAL.  SERVIDOR  PÚBLICO  FEDERAL.
PRETENSÃO  DE  MAJORAÇÃO  DA  VERBA
HONORÁRIA.  ALEGAÇÃO  DE  VERBA  HONORÁRIA
IRRISÓRIA.  INOCORRÊNCIA.  AGRAVO REGIMENTAL
NÃO  PROVIDO.  1.  Conforme  a  jurisprudência  desta
Corte,  o  magistrado,  no momento  da fixação  da verba
honorária,  nas  causas  de  pequeno  valor,  nas  de  valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou
for  vencida  a  Fazenda  Pública  e  nas  execuções
embargadas ou não, com base no art. 20, § 4º, do CPC,
pode eleger como base de cálculo tanto o valor da causa,
como arbitrar valor fixo, levando em consideração o caso
concreto à luz dos preceitos constantes das alíneas "a",
"b" e "c" do § 3º do referido preceito legal.  2.  In casu,
considerando as peculiaridades do caso concreto, onde
os embargos à execução trataram de matéria de baixa
complexidade,  com jurisprudência  pacificada  no âmbito
do STJ, não se mostra irrisória a quantia fixada em R$
1.000,00  (um  mil  reais),  em  juízo  de  equidade,  nos
termos do art. 20, § 3º e § 4º, do CPC. 3. Embargos de
declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual
se nega provimento. (EDcl no AREsp 217.470/RS, Rel.
Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015) 
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Nesse sentido, o Juiz “a quo” firmou o entendimento de que

como não havia provas de que a Ação nº 200.1994.005.933-6 houvesse sido

julgada,  em vez  de tomar  como base,  para  fins  de  cálculo  dos honorários

advocatícios, o valor do crédito discutido nos autos do aludido processo, fixou,

como  parâmetro,  a  quantia  que  o  Estado  da  Paraíba  ofertou  quando  do

ajuizamento da aludida Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, ou seja,

R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Contudo,  o  Autor  não  comprovou  que  o  feito  em  questão

tivesse lhe exigido grande empenho na elaboração de peças, tampouco, que

se tratava de matéria de elevada complexidade, impondo-se a redução dos

honorários advocatícios para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em obediência

aos ditames do então vigente art. 20, § 4º, do CPC/73. 

Ante  o  exposto,  PROVEJO  PARCIALMENTE a  Apelação

Cível, arbitrando os honorários de sucumbência em R$ 15.000,00 (quinze mil

reais), em obediência aos ditames do então vigente art. 20, § 4º, do CPC/73. 

Não  há  que  se  falar  em  inversão  da  sucumbência,

considerando que o Autor decaiu em parte mínima dos seus pedidos. 

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo
Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto e o Excelentíssimo Doutor Carlos Eduardo
Leite  Lisboa (Juiz  Convocado para substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  a  representante  do  Ministério  Público,  Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, 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, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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