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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ARBITRAMENTO  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  PRELIMINARES. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA  E  PASSIVA  “AD  CAUSAM”. 
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTRE AS PARTES. 
REJEIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE  AGIR. 
QUESTÃO  MERITÓRIA.  REJEIÇÃO.  DESERÇÃO. 
PAGAMENTO  DO  PREPARO  EXTRAÍDO  POR  MEIOS 
ELETRÔNICOS.  POSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
SUSPENSÃO  DO  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS. AÇÃO ORIGINÁRIA DA QUAL SE POSTULA O 
ARBITRAMENTO,  AINDA EM  CURSO.  IRRELEVÂNCIA. 
VERBA  HONORÁRIA  DEVIDA  PELO  TRABALHO 
DESPENDIDO.  VALOR  FIXADO  NA  SENTENÇA. 
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS INSERTOS NO ART. 20 
§ 3º DO CPC. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. 

− Uma parte é chamada autora porque se apresenta ao 
Estado-juiz  como  detentora  do  direito  que  alega,  tendo 
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legitimidade ativa para propor a ação – ou seja, iniciar um 
processo  –  contra  o  réu,  que  por  ser  aquele  que, 
supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, tem 
legitimidade  passiva  para  tanto  e  dessa  forma  figura  no 
processo como aquele de quem o autor exige o cumprimento 
da obrigação a ele demandada.

− Para comprovação do preparo, deve ser considerado o 
uso de meios eletrônicos já  incorporados ao cotidiano dos 
brasileiros, reputando-se válido o comprovante extraído da 
internet, tendo em vista a possibilidade de aferir se os dados 
nele  lançados  referem-se  a  pagamento  relativo  a  processo 
específico.

− Independentemente do ajuizamento de nova demanda 
ou  de  nova  fase  processual,  tem o  causídico  o  direito  de 
reservar/receber o valor  da parcela relativa aos honorários 
contratuais  correspondentes,  desde que ainda  não tenham 
sido pagos.

− O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 20, § 
3º,  que  os  honorários  advocatícios  devem  ser  fixados, 
levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar 
da  prestação  de  serviços,  a  natureza  e  a  importância  da 
causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados. 

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, nos termos do voto da relatora em REJEITAR 
AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.   

R E L A T Ó R I O
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Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta  pelo  Banco Itaú 
Unibanco  SA, combatendo  a  sentença,  fls.  209/213,  que,  em  AÇÃO  DE 
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ajuizada por Odilon de 
Lima  Fernandes,   julgou  procedente  o  pedido,  para  arbitrar  os  honorários 
advocatícios  pretendidos  pelo  autor  em 15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor 
atualizado da dívida,  objeto  da  ação de execução de nº  200.1997.051.391-3,  até 
18/12/2009.

Nas razões recursais, fls. 217/235, o Banco Itaú Unibanco SA 
sustenta a reforma da sentença, aduzindo:  1 -  preliminar de ilegitimidade ativa 
“ad causam”, por entender que o contrato de prestação de serviços advocatícios 
fora firmado com a sociedade de advogados, e não com o autor isoladamente; 2 – 
preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, sob o argumento de que a verba 
de  sucumbência  da  ação  de  execução  objeto  dos  autos,  cabe   à  parte  adversa 
daquela ação;  3 –  preliminar de ausência de interesse de agir, sob a alegação de 
que os artigos 22, 23 e 24 do Estatuto da OAB autorizam que o causídico execute a 
verba de sucumbência autonomamente nos autos da execução do principal.

No mérito, alega que não pode ser compelido ao pagamento 
de verba ainda não fixada na ação própria, e que a mera rescisão contratual, e a 
consequente habilitação de patronos diversos, não implica o não pagamento dos 
valores possivelmente devidos ao apelado, em caso de o recorrente sair vencedor 
naquela  demanda,  mesmo  porque,  não  há  negativa  do  réu  ao  pagamento  de 
honorários de sucumbência.

Contrarrazões ofertadas,  fls.  242/256,  suscitando preliminar 
de  não conhecimento  do apelo  por deserção,  uma vez  que o  comprovante  do 
preparo não é original. No mérito, requer a manutenção da decisão combatida. 

Parecer  Ministerial,  fls.  261/264,  pela  rejeição  das 
preliminares e sem manifestação meritória.

É o relatório.
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V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

ODILON DE LIMA FERNANDES ingressou com AÇÃO DE 
ARBITRAMENTO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  em  face  de  ITAÚ 
UNIBANCO  SA,  alegando  que  patrocinou  o  réu  durante  décadas  em  ações 
judiciais e, conforme contrato firmado entre as partes, teria direito à integralidade 
dos honorários de sucumbência referentes aos processos em que atuou.

Aduz que foi surpreendido com a habilitação de advogados 
diversos,  sem  que  houvesse  prévia  notificação  acerca  da  rescisão  contratual, 
ocorrendo esta após passados meses.

Pugna pelo  arbitramento  de  honorários  advocatícios,  a  ser 
calculado sobre a dívida executada no processo n. 200.1997.051.391-3.

Pois  bem.  Passo à analise  das  preliminares suscitadas pelo 
recorrente e recorrido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A 
CAUSA.

O banco afirma que firmou contrato de prestação de serviços 
advocatícios  com a sociedade de advogados,  e  não com o autor  isoladamente, 
motivo pela qual lhe falece legitimidade para a causa.

Sem razão, contudo.

Em que pese não haver nos autos cópia do contrato celebrado 
entre  os  litigantes,  e  as  correspondências  serem feitas  através  da sociedade de 
advogados (fls. 13/14 e 20/22), desde os idos de 1997, o Banco Bandeirantes SA, 
sucedido  pelo  recorrente,  como  é  do  conhecimento  público,  outorgou poderes 
apenas  ao  autor,  para  o  patrocínio  de  ações  judiciais  (fls.  29).  Desse  modo,  o 
promovente é legitimado para a ação.
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Uma parte é chamada autora porque se apresenta ao Estado-
juiz como detentora do direito que alega, tendo legitimidade ativa para propor a 
ação  –  ou  seja,  iniciar  um  processo  –  contra  o  réu,  que  por  ser  aquele  que, 
supostamente, satisfará a pretensão indicada pelo autor, tem legitimidade passiva 
para tanto e dessa forma figura no processo como aquele de quem o autor exige o 
cumprimento da obrigação a ele demandada.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA 
A CAUSA.

O apelante argumenta que a verba de sucumbência da ação 
de execução objeto dos autos, cabe  à parte adversa daquela ação, portanto, não é 
parte passiva legítima.

Mais uma vez não socorre razão ao recorrente.

É que o contrato de prestação de serviços advocatícios fora 
firmado  entre  as  partes,  motivo  pela  qual  o  réu  é  quem  poderá  satisfazer  a 
pretensão indicada pelo autor. 

São partes legítimas para figurar na demanda aquelas cujos 
interesses estejam em conflito.  A legitimidade ativa do autor cabe ao titular do 
direito afirmado na pretensão processual deduzida, enquanto que a legitimidade 
passiva do réu cabe ao titular do interesse que se opõe a esta pretensão. Segundo a  
teoria da asserção, o momento de verificação das condições da ação dar-se-á no 
primeiro  contato  que  o  julgador  tem  com  a  exordial,  ou  seja,  no  instante  da 
prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento. 

Logo, o recorrente é parte legitimada passiva para a causa.

Rejeito a preliminar.

DA  PRELIMINAR  DE  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  DE 
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AGIR

O  Banco  recorrente  ainda  argumenta,  em  preliminar,  a 
ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que os artigos 22, 23 e 24 do 
Estatuto  da  OAB  autorizam  que  o  causídico  execute  a  verba  de  sucumbência 
autonomamente nos autos da execução do principal.

Trata-se,  em verdade,  de  questão  meritória  e  com ela  será 
analisada.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O  recorrido  suscita  a  preliminar  de  não  conhecimento  do 
apelo por deserção, aduzindo que o comprovante do preparo não é original. 

Vê-se às fls.  237, que o pagamento do preparo se deu por 
meio eletrônico e através de convênio.

Com efeito, o STJ vem decidindo que não é deserto o recurso 
no qual a parte juntou comprovante de pagamento de custas judiciais feito via 
internet, ou por meio de guia eletrônica.

Isso porque o suposto risco de falsificação,  utilizado como 
justificativa  para  rejeição  da  guia  virtual,  existe  também  nos  pagamentos 
realizados  no  banco  ou  no  caixa  eletrônico,  havendo  igual  possibilidade  de 
adulteração da chancela, seja ela eletrônica ou mecânica. 

O mesmo raciocínio aplica-se à alegada falta de fé pública, 
que  também  não  existe  nas  autenticações  mecânicas  lançadas  pelas  agências 
bancárias. Ademais, deve-se considerar que o artigo 365, IV, do CPC, presume a 
boa-fé das partes e de seus advogados, admitindo que o próprio advogado declare 
a autenticidade de cópias de peças processuais acostadas aos autos.

Ressalte-se que o impresso do comprovante de pagamento 
feito via internet equivale à via original, pois se trata de documento virtual, nos 
termos do artigo 11 da Lei 11.419/2006. Por fim, é imperioso destacar que não se 
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pode  presumir  a  má-fé  da  parte,  devendo  haver  um  indício  mínimo  de 
irregularidade do comprovante de pagamento para que se possa cogitar  a sua 
falsidade, motivo pelo qual não se pode imputar à parte a deserção.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 
COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE 
CONTA/TRIBUTO.  NÃO  ACEITAÇÃO  DO 
COMPROVANTE  EXTRAÍDO  DA  INTERNET. 
ENTENDIMENTO  SUPERADO  EM  RAZÃO  DA AMPLA 
UTILIZAÇÃO  DE  MEIO  ELETRÔNICO  NA  VIDA 
MODERNA.  POSSIBILIDADE  DE  CONFERÊNCIA  DOS 
DADOS LANÇADOS NO DOCUMENTO.  NECESSIDADE 
DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE. ÔNUS EXCESSIVO. AGRAVO 
PROVIDO. 1. Não é razoável impor à parte condições mais 
rigorosas  para  a  comprovação  do  pagamento de  conta  ou 
tributo  (taxas,  inclusive)  do  que  aquelas  exigidas  pelo 
mercado ou instituições  públicas.  2.  Para  comprovação do 
preparo, deve ser considerado o uso de meios eletrônicos já 
incorporados  ao  cotidiano  dos  brasileiros,  reputando-se 
válido o comprovante extraído da internet, tendo em vista a 
possibilidade de aferir se os dados nele lançados referem-se a 
pagamento  relativo  a  processo  específico.  3.  Agravo 
regimental  provido.  (AgRg  no  AREsp  249.395/SC,  Rel. 
Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  Rel.  p/ 
Acórdão  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 25/02/2014)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, o apelante sustenta que não pode ser compelido 
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ao pagamento de verba ainda não fixada na ação própria, e que a mera rescisão 
contratual, e a consequente habilitação de patronos diversos, não implica o não 
pagamento dos valores possivelmente devidos ao apelado, em caso de o recorrente 
sair  vencedor  naquela  demanda,  mesmo  porque,  não  há  negativa  do  réu,  ao 
pagamento  de  honorários  de  sucumbência.  Ainda,  pugnou  pela  redução  do 
percentual arbitrado.

Compulsando  o  caderno  processual,  ressalto  que  resta 
incontroversa  a  relação  jurídica  estabelecida  entre  as  partes,  decorrente  da 
prestação de serviços advocatícios, conforme o acervo probatório.

Nessa  esteira,  em  que  pese  a  existência  de  revogação  do 
mandato outorgado ao recorrido, consoante notificação de fls. 13/14, o profissional 
deve  ser  dignamente  remunerado,  levando  em  consideração  o  trabalho 
despendido, bem como, o grau de complexidade da causa em que atuou. 

A ação de arbitramento de honorários tem lugar na hipótese 
de inexistência de pactuação ou acordo entre as partes, quando demonstrado ter o 
advogado efetivamente atuado no feito, na condição de patrono da parte.

Não  se  pode  confundir  os  honorários  convencionados  ou 
arbitrados  -  que  são  devidos  pelo  cliente  pelo  simples  fato  do  advogado  ter 
patrocinado sua causa -, com os honorários de sucumbência, fixados pelo juízo, 
em razão do resultado final da demanda, mostrando-se clara a letra da lei que 
assegura ao advogado os dois tipos de remuneração. 

Se houve o patrocínio de mais de um advogado na causa 
judicial, é certo que este também faz jus ao recebimento dos honorários, tanto os 
contratuais quanto aos sucumbenciais fixados naquele processo, na proporção de 
sua atuação.

Ademais, a condenação ao pagamento de custas processuais 
e honorários advocatícios deve ser proporcional à vantagem auferida pelas partes 
com o desfecho da ação. 
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No  caso  dos  autos,  o  autor  alega  que  os  honorários 
contratuais foram estipulados na totalidade dos sucumbenciais.

Sendo assim, anoto que independentemente do ajuizamento 
de  nova  demanda  ou  de  nova  fase  processual,  tem  o  causídico  o  direito  de 
reservar/receber  o  valor  da  parcela  relativa  aos  honorários  contratuais 
correspondentes, desde que ainda não tenham sido pagos.

Esse entendimento advém da interpretação do § 4º do artigo 
22 da Lei nº 8.906/94:

“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.”

Assim,  nos  termos do §4º  do art.  22  da  Lei  n.  8.906/94,  é 
cabível  a  reserva  de  honorários  expressamente  contratados,  ao  advogado  que 
atuou  durante  todo  o  trâmite  processual  e  teve  os  poderes  revogados  sem 
qualquer justificativa.

Nesse diapasão, o autor/apelado tem direito ao recebimento 
dos honorários advocatícios em razão do serviço por ele prestado.

Todavia, atenta à peculiaridade do caso, notadamente diante 
da rescisão contratual ocorrida em 18/12/2009 (fls. 13/14), não me parece justo o 
recebimento pelo causídico da totalidade dos honorários  contratados,  se  atuou 
parcialmente no feito.

Desse modo, o percentual arbitrado pelo magistrado mirim 
de  15%  sobre  o  valor  atualizado  da  dívida  objeto  da  ação  de  execução  n. 
200.1997.051.391-3,  até  a  data  da  rescisão  (18/12/2009),  afigura-se  adequado, 
considerando  que  no  arbitramento  judicial  de  honorários  advocatícios,  deve  o 
Magistrado considerar o trabalho realizado pelo causídico e o valor econômico da 
questão, além de atentar para o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do 
serviço, a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.
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Na espécie, o feito executivo foi proposto em 1997 (fls. 27), 
para  cobrança  de  uma  quantia  líquida  no  valor  de  R$387.953,65  (trezentos  e 
oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), e  
o autor prestou seus serviços com zelo e dedicação, como se tem dos documentos 
de fls. 27/154, até a rescisão unilateral da avença.  

Com essas considerações,  REJEITO AS PRELIMINARES E 
NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais  Guedes.  Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes – Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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