
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025862-15.2008.815.2001.
Origem : 1ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Valter de Melo. 
Advogado  : Em causa própria.
Apelado  : Sérgio José Santos Falcão.
Advogada  : Em causa própria.

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS.
COBRANÇA  PERPETRADA  PELO
ADVOGADO  SUBSCRITOR  EM  FACE  DO
SUBSTABELECIDO.  ILEGITIMIDADE
PASSIVA  AD  CAUSAM.  AUSÊNCIA  DE
VÍNCULO  ENTRE  O  AUTOR  DA AÇÃO,  A
PRETENSÃO TRAZIDA A JUÍZO E O  RÉU.
CARÊNCIA  DA  AÇÃO.  DESPROVIMENTO
DO APELO. 

-  Para se aferir a legitimidade para figurar no polo
passivo  em  determinado  processo,  há  que  se
investigar a existência do necessário vínculo jurídico
com  o  objeto  pretendido  na  demanda  e  ainda,  a
relação de sujeição da parte com a pretensão autoral.

-  Inexistindo  no  encarte  processual  qualquer
resquício de prova de que as partes (autor e réu) do
processo em disceptação repassaram valores à título
de  honorários  sucumbenciais   ao  advogado
substabelecido, é de se concluir com facilidade que a
cobrança perpetrada pelo recorrente (subscritor)  em
face  daquele,  encontra-se  indubitavelmente  viciada
pela ilegitimidade passiva ad causam.

 
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA

a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime. 
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Trata-se de Apelação Cível em face de decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Sumaríssima
de Cobrança c/c Perdas e Danos, proposta por  Valter de Melo em face de
Sérgio José Santos Falcão. 

Na peça de ingresso, narra o autor ter atuado em defesa dos
promoventes  no  processo  de  nº  2001999039938-4,  movido  contra  a  Sul
América Seguros S/A. Aduz que por vontade dos constituintes, substabeleceu
poderes em favor de Sérgio José dos Santos Falcão, contudo, com reserva dos
honorários advocatícios pactuados, bem como os de sucumbência.

Ocorre que, sob o patrocínio do réu, foi firmado um acordo
extrajudicial no valor de R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais), tendo tal
valor sido entregue ao réu, que até a presente data não repassou ao autor o
valor referente aos seus honorários, motivo da presente ação.

Contestando a ação (fls. 99/102), a parte ré alça a preliminar
de ilegitimidade passiva ad causa, na perspectiva de que, não tendo poderes
para transacionar os honorários advocatícios em questão e,  ainda,  tendo o
pagamento ocorrido através de cheque nominal  ao  autor,  inconteste  a  sua
ilegitimidade para  atuar  no  polo  passivo  da presente  demanda.  Aduz,  por
conseguinte,  que  a  cobrança  deve  recair  sobre  as  partes  do  processo,
ressaltando a necessidade do chamamento ao processo destas.

Sentenciado o feito,  o Magistrado de base extinguiu o feito
sem resolução do mérito, por reconhecer a carência do direito de ação por
ilegitimidade passiva ad causam (fls. 260/262).

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação,
arguindo as mesmas razões iniciais, pugnando pela reforma do decisum a fim
de se ver reconhecida a legitimidade do promovido, vindo assim, a proferir
sentença de mérito ou determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões às fls. 269/ 270.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo prosseguimento
do feito  sem manifestação de  mérito em virtude  da  ausência  do interesse
público  primário  que  ensejasse  a  intervenção  obrigatória  do  Órgão
Ministerial.

 
É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso e passo à sua análise. 

Conforme se depreende do encarte processual, o autor intentou
ação de cobrança em face de Sérgio José Santos Falcão aduzindo ter este
percebido verbas sucumbenciais que lhe eram devidas. 
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Narra, assim, ter atuado como advogado dos promoventes do
processo de nº 2001999039938-4, movido contra a Sul América Seguros S/A
e  qie  ,  por  vontade  de  seus  clientes,  substabeleceu  poderes  em favor  do
apelado, contudo, com reserva dos honorários advocatícios pactuados, bem
como os de sucumbência. Aduz, contudo, o apelante, que por oportunidade
do acordo firmado entre as partes do retrocitado processo, o valor referente
aos  seus  honorários  sucumbenciais  foi  entregue  ao  recorrido,  que  até  a
presente data, encontra-se na posse do mesmo.

O  Magistrado  de  base  extinguiu  o  feito  sem  resolução  do
mérito, por reconhecer a carência do direito de ação por ilegitimidade passiva
ad causam (fls. 260/262), na seguinte perspectiva:

“A  ação  de  cobrança  deve  ser  movida  em  face
daquele que recebeu o valor que se pretende cobrar,
não  sendo  parte  legítima  para  figurar  no  polo
passivo quem não recebeu a importância cobrada,
mormente  quando  se  consta  expressamente  que  a
parte  passiva  não  possui  poderes  para  dispor  da
esfera patrimonial de outrem.”

 Pois bem. Consigno desde já não merecer retoque o decisum
a quo pelo que passo a explanar.

Sobre o tema em questão, Cássio Scarpinella Bueno leciona
que:

“A legitimidade das partes – também legitimidade
para a causa, legitimatio ad causam ou legitimidade
para  agir  –  relaciona-se  à  identificação  daquele
que pode pretender  ser  o titular  do bem da vida
deduzido em juízo,  seja como autor  (legitimidade
ativa),  seja  como  réu  (legitimidade  passiva)”
(BUENO, Cássio Scarpinella.  Curso sistematizado
de direito  processual  civil:  teoria geral  do direito
processual civil.  v.1. São Paulo: Saraiva, 2010. p.
400). (grifo nosso). 

Nesse mesmo raciocínio, Luiz Rodrigues Wambier:

“Quanto  ao  réu,  é  preciso  que  exista  relação  de
sujeição diante da pretensão do autor.

Para que se compreenda a legitimidade das partes,
é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da
ação, a pretensão trazida a juízo e o réu.

(...)

Assim,  como  regra  geral,  é  parte  legítima  para
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exercer  o  direito  de  ação  aquele  que  se  afirma
titular de determinado direito que precisa da tutela
jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para
figurar  no  pólo  passivo,  aquele  a  quem  caiba  a
observância  do  dever  correlato  àquele  hipotético
direito.” ( Curso Avançado de Processo Civil, vol I,
edt. RT, 4ª edç., p. 142)

Assim,  para  se  aferir  a  legitimidade  para  figurar  no  polo
passivo  em  determinado  processo,  há  que  se  investigar  a  existência  do
necessário vínculo jurídico com o objeto pretendido na demanda e ainda, a
relação de sujeição para com a pretensão autoral.

Verifico  às  fls.  90  documento  mediante  o  qual  o  autor
substabeleceu,  com  reserva  dos  honorários  advocatícios  pactuados  ,  bem
como os de sucumbência, os poderes que lhes foram outorgados no processo
nº 200.1999.039.938-4, ao recorrido, Sérgio José Santos Falcão.

Ato  contínuo,  observo  às  fls.  198  termo  de  composição
amigável firmada pelas partes Sul América Companhia Nacional de Seguros
e  Givaldo  Gonçalves  de  Barros,  este  representado  pelo  ora  apelado.  Em
referido documento restou acordado o pagamento no valor de R$ 11.300,00
(onze mil e trezentos reais), através de  cheque nominal ao autor.  Restou
ainda estabelecido que “efetuado o pagamento o Autor e seu patrono darão
à Ré, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para mais nada reclamar
sobre  a  indenização  pleiteada  neste  feito,  inclusive  em  relação  aos
honorários advocatícios.”

Tendo a Seguradora cumprido com o acordado, entregando o
cheque nominal, deu o advogado da parte adversa, réu do presente processo,
plena  quitação  de  sua  obrigação,  agindo,  assim,  dentro  do  que  lhe  foi
substabelecido, conforme se afere da  procuração originária, que outorgou ao
autor poderes amplos e irrestritos para foro em geral e para conciliar, firmar
acordos e dar quitação.

Não  significa,  pois,  que  ao  dar  quitação,  o  substabelecido
recebeu  os  valores  sucumbenciais,  de  forma  que,  ao  meu  sentir,  inexiste
qualquer  ligação entre  a  verba  pretendida pelo  apelante  com a  pessoa  do
recorrido, carecendo este de legitimidade para atuar no polo passivo da ação.

Ora, conforme já esclarecido por repetidas vezes, o cheque foi
nominal ao autor e não ao advogado substabelecido. 

Em verdade, duas situações hão de ser averiguadas: a primeira
gira em torno da hipótese do acordo celebrado não ter atingido as verbas
sucumbenciais,  face à  restrição posta  no substabelecimento.  Neste  caso,  a
cobrança haveria de recair sobre a seguradora.

Neste diapasão concluiu o Magistrado Singular às fls. 158:

 “Na verdade, a transação homologada não atinge

Apelação Cível  nº 0025862-15.2008.815.2001



a  verba  de  sucumbência  do  nobre  advogado,  Dr.
Valter de Melo,  já que os poderes substabelecidos
para o advogado que transacionou , não alcançam
aquela verba.” 

Numa segunda alternativa, caso se entenda que a composição
incluiu quaisquer verbas advocatícias, quer contratuais, quer sucumbenciais,
conforme insistentemente afirmado pela empresa de seguros, o  credor em
potencial seria o autor, titular do cheque nominal.

Contudo, inexiste em todo o processo qualquer resquício de
prova de que a Seguradora ou o Sr Givaldo Gonçalves de Barros e outros
repassaram quaisquer valores ao advogado substabelecido. 

Assim, chega-se à ilação de que a cobrança perpetrada pelo
autor  em  face  do  apelado  encontra-se  indubitavelmente  viciada  pela
ilegitimidade passiva ad causam.

Ante  todo  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.    Participaram do julgamento,  o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho, o Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento,  a  Exma. Dra.  Tatjana Maria  Nasci-
mento Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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