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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000043-35.2016.815.0081.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : Vara Único da Comarca de Bananeiras. 
Apelante : Estado da Paraíba.
Procuradora: Fernanda Bezerra Bessa Granja.
Apelado : Tatiana Cardoso de Souza Sena Rodrigues.
Advogada : Tatiana Cardoso de S. Sena Rodrigues (OAB/PB nº 13.867-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO.  FALTA
DE  INTERESSE  PROCESSUAL  NÃO
CONFIGURADA.  COBRANÇA  DE
HONORÁRIOS  VIA  AÇÃO  DE
CONHECIMENTO.  POSSIBILIDADE.
DEFENSOR DATIVO. EXERCÍCIO DE DEVER
PÚBLICO.  DEFENSORIA  PÚBLICA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS.
ASSISTÊNCIA AOS  NECESSITADOS.  DEVER
DO ESTADO.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
JUNTADA  DE  DOCUMENTOS
AUTENTICADOS.  DESNECESSIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 

-  O  advogado,  nomeado  defensor  dativo  para
patrocinar  causa  de  pessoa  amparada  pela  justiça
gratuita em comarca onde a Defensoria Pública não
está presente ou não está suficientemente aparelhada,
tem  o  direito  de  receber  honorários  advocatícios  a
serem suportados pelo Estado, devendo ser mantida a
sentença recorrida, em todos os seus fundamentos.

- Não há que se falar em inadequação da via eleita ao
se optar pelo ajuizamento de ação de cobrança a fim
de obter-se o pagamento dos honorários advocatícios
por  defensor  dativo,  uma  vez  que  é  facultado  ao
advogado  detentor  do  título  executivo  proceder  à
aludida  cobrança  por  meio  de  ingresso  de  ação
executória ou de ação pelo procedimento ordinário,
nos  termos  do art.  22  e  24,  §1º  da  Lei  Federal  nº
8.906/94.
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- Tendo em vista não restou impugnado o conteúdo
dos documentos que costumeiramente servem para a
prova  da  relação  jurídica  entre  servidor  público  e
respectivo  ente,  revela-se  manifestamente
improcedente a alegação de inidoneidade documental.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  166/170)  interposta  pelo
Estado da Paraíba hostilizando sentença proferida pelo Juízo da Vara Única
da  Comarca  de  Bananeiras  (fls.  160/161)  que,  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança ajuizada por Tatiana Cardoso de Souza Sena Rodrigues, julgou
procedente  o  pedido autoral,  condenado  o  ente  federado ao  pagamento  de
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários, por todos os atos praticados
como defensora dativa em um total de dez processos.

Em suas razões, o recorrente argui a carência da ação por falta de
interesse  de  agir.  Sustenta  a  inadequação  da  via  eleita  para  cobrança  dos
honorários, aduzindo que deveria ter sido realizada por meio de execução em cada
um dos feitos que atuou. Sustenta, ainda, a inépcia da inicial, alegando que os
documentos  apresentados  pela  parte  autora  não  possuem  força  probatória,
porquanto se tratam de cópias reprográficas e não de documentos autenticados.
Requer,  por  fim,  a  reforma  da  sentença,  para  que  o  pedido  seja  julgado
improcedente.

Contrarrazões ofertadas às fl. 175, em que a promovente pugna
pela manutenção, na íntegra, da sentença.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito, em
virtude da ausência de interesse público (fls. 182).

É o Relatório. 

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo,
passando à análise de seus argumentos.

Consoante relatado, o apelante se insurge contra a sentença que
julgou procedente a presente Ação de Cobrança, determinando o pagamento
de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários à parte autora, por todos
os  atos praticados por  aquela,  como defensora dativa,  em um total  de  dez
processos listados à exordial (fls. 03).

Ab  initio,  faz-se  mister  consignar  que  a  autorização  para
nomeação  de  Defensor  Dativo  é  assegurada  àqueles  que  comprovarem
insuficiência  de  recursos,  consoante  prevê  o  art.  5º,  inciso  LXXIV,  da
Constituição  Federal.  Destarte,  constitui  ônus  do  Estado  a  prestação  de
assistência  judiciária  aos  necessitados  e,  na  hipótese  de  não  haver  ou  ser
insuficiente a Defensoria Pública no local, impõe-se a mencionada nomeação,
incumbindo ao ente federado o ônus de arcar com o pagamento dos honorários
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advocatícios, conforme prevê o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, que dispõe
sobre o estatuto da advocacia e a ordem dos advogados do Brasil (OAB).

Em suas razões, sustenta o recorrente a  carência de ação por
falta de interesse de agir, reputando inadequada a via eleita para a cobrança
dos honorários  advocatícios  que  lhe  são  devidos,  sob o argumento  de  que
deveriam ter sido exigidos em sede de execução de sentença, em cada feito
que atuou.

Com efeito, o interesse processual se configura quando presente
o  binômio  necessidade/adequação.  Afirmando  a  parte  necessitar  da
intervenção estatal para ver reconhecido o direito que alega e se verificando
que o provimento jurisdicional, sendo favorável, trar-lhe-á benefícios, tem-se
evidente  o  interesse  de  agir,  por  estarem  presentes  a  necessidade  e,
principalmente, a utilidade na atuação do Judiciário.

 Como  ensinam  Luiz  Guilherme  Marinoni  e Sérgio  Cruz
Arenhart:

“No que se refere ao interesse de agir, este repousa
sobre o binômio necessidade/adequação. A parte tem
'necessidade' quando seu direito material não pode
ser  realizado  sem a  intervenção  do juiz.  Contudo,
além da 'necessidade', exige-se a 'adequação'. Se a
parte  requer  providência  jurisdicional  incapaz  de
remediar  a  situação  por  ela  narrada  na
fundamentação  do  seu  pedido,  também  falta  o
interesse de agir”. 
(In:  Manual  do  Processo  de  Conhecimento,  2ª  ed.
Editora  Revista  dos  Tribunais,  São Paulo:  2003,  p.
67).

Pois  bem.  Não  obstante  o  argumento  sustentado  pelo  ente
apelante, entendo que sua irresignação não merece prosperar. 

Como  é  cediço,  a  decisão  judicial  que  arbitra  o  valor  dos
honorários de advogado dativo é considerada título executivo líquido, certo e
exigível, podendo ser, de pronto, executada nos moldes do disposto nos artigos
22 e 24 da Lei Federal nº 8.906/1994.

Neste  ponto,  faz-se  mister  transcrever  os  artigos
suprarreferenciados, no que pertine à matéria discutida nos autos:

“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.

§ 1º  O advogado, quando indicado para patrocinar
causa  de  juridicamente  necessitado,  no  caso  de
impossibilidade da Defensoria Pública no local da
prestação  de  serviço,  tem  direito  aos  honorários
fixados  pelo  juiz,  segundo  tabela  organizada pelo
Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”;
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“Art.  24.  A decisão  judicial  que  fixar  ou  arbitrar
honorários e o contrato escrito que os estipular são
títulos  executivos  e  constituem crédito  privilegiado
na  falência,  concordata,  concurso  de  credores,
insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 1º A execução dos honorários pode ser promovida
nos mesmos autos  da  ação em que tenha  atuado o
advogado, se assim lhe convier.” - grifos nossos.

Diante  do  exposto,  entendo  não  haver  que  se  falar  em
inadequação da via eleita ao se optar pelo ajuizamento de ação de cobrança a
fim  de  obter-se  o  pagamento  dos  honorários  advocatícios,  uma vez  que  é
facultado  ao  advogado  detentor  do  título  executivo  proceder  à  aludida
cobrança  por  meio  de  ingresso  de  ação  executória  ou  de  ação  pelo
procedimento ordinário.

Corroborando  o  entendimento  expendido,  confiram-se  os
seguintes precedentes:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
HONORÁRIOS  DEFENSOR  DATIVO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA.  CONDENAÇÃO  DE
VERBA  SUCUMBENCIAL.  POSSIBILIDADE.
JUROS  E  CORREÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  RE
870947/SE.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  Embora  prevista  a  possibilidade  do
apelante ajuizar uma execução de título judicial é
cabível a ação de cobrança, de modo que a verba
sucumbencial deve ser mantida, com fulcro no art.
20, §3º do CPC/73. (...)” (TJMT; APL 109576/2017;
Mirassol  D´Oeste;  Relª  Desª  Antônia  Siqueira
Gonçalves  Rodrigues;  Julg.  19/12/2017;  DJMT
24/01/2018);

“APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE
HONORÁRIOS  DE  DEFENSOR  DATIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR
REJEITADA.  RESPONSABILIDADE DO ESTADO
PELO  PAGAMENTO.  RECONHECIMENTO.
PREVISÃO  CONSTITUCIONAL.  LEI  ESTADUAL
Nº. 13.166/99. OBSERVÂNCIA DA CERTIDÃO DA
ESCRIVANIA  JUDICIAL.  COMPENSAÇÃO  DA
MORA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  1º-F  DA LEI  Nº.
9.494/97,  NA  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  Nº.
11.960/09.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.  MODULAÇÃO
TEMPORAL REALIZADA PELO COL.  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.  CONCLUSÃO DA CORTE
SUPREMA QUE CONTA COM EFICÁCIA CONTRA
TODOS E EFEITO VINCULANTE. INTELIGÊNCIA
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 28 DA LEI Nº.
9.868/99.  HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.
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MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. É facultado ao autor, que possui título executivo,
ingressar, ou com a ação de execução, utilizando-se
da  força  executiva  do  título;  ou  com  ação  pelo
procedimento  ordinário,  servindo  os  títulos
executivos,  no  último caso,  como prova da divida
pleiteada.  (...)”  (TJMG;  APCV  1.0643.14.000856-
3/001;  Relª  Desª  Sandra Fonseca; Julg.  14/02/2017;
DJEMG 24/02/2017); 

“DIREITO  PROCESSUAL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  HONORÁRIOS  DE
ADVOGADO DATIVO. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº
8.906/1994  (ESTATUTO  DA  ORDEM  DOS
ADVOGADOS  DO  BRASIL).
DESNECESSIDADE  DE  PARTICIPAÇÃO  DO
ESTADO,  RESPONSÁVEL PELO  PAGAMENTO,
NA AÇÃO NA QUAL FOI ARBITRADA A VERBA
HONORÁRIA.  Reconhecimento pelo  juízo  da  falta
de  estrutura  da  autuação  da  defensoria  pública  na
jurisdição  e  da  hipossuficiência  de  recursos
financeiros  dos  representados.  Possibilidade.  Verba
devida. Não procede a assertiva recursal relativa à
falta  de  interesse  de  agir,  em  razão  da
inadequação  da  via  eleita  e  ainda  de  que  a
sentença, ao impor o pagamento de honorários de
defensor  dativo  a  quem  não  foi  parte  na  lide,
violou  os  princípios  constitucionais  da  ampla
defesa  e  do contraditório.  Isso porque a decisão
judicial  que  arbitra  o  valor  dos  honorários  de
advogado  dativo  é  considerada  título  executivo
líquido, certo e exigível, podendo, portanto, ser de
logo executada nos moldes do disposto nos artigos
22 e 24 da Lei Federal nº 8.906/1994, que dispõe
sobre  o  estatuto  da  advocacia  e  a  ordem  dos
advogados  do  Brasil  (OAB). Nesses  termos,
prescindível a presença do estado nos processos em
que o defensor dativo atua, mesmo porque o devido
contraditório e a ampla defesa podem ser exercidos
em sede de embargos à execução, como estão sendo
na espécie, pelo que não há que se falar em qualquer
desrespeito a tais princípios constitucionais. Cumpre
ao  juiz  nomear  defensor  dativo  para  patrocinar  a
causa  do  hipossuficiente  quando  o  estado,  a  quem
incumbe prestar a Assistência Judiciária Gratuita, não
o faz. Nessa perspectiva, nomeado defensor dativo e
arbitrados  os  respectivos  honorários,  esses,  por
expressa  imposição  legal,  deverão  ser  pagos  pelo
estado,  mormente  quando  arbitrados  dentro  de
parâmetros  razoáveis.  Apelação  cível  conhecida  e
desprovida.”  (TJCE;  APL  0012495-
30.2012.8.06.0029;  Segunda  Câmara  de  Direito
Público; Relª Desª Tereze Neumann Duarte Chaves;
Julg. 29/11/2017; DJCE 19/12/2017).
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Quanto à alegação de fragilidade da documentação apresentada
pela autora,  vislumbro que não há de ser cogitada sua invalidade jurídico-
probatória,  haja  vista  que  a  própria  entidade  demandada,  sem impugnar  a
condição autoral e sua atuação como defensora dativa, no exercício do munus
público,  tenta,  tão  somente,  afastar  a  condenação  que  lhe  foi  imposta,
mediante  o  argumento  formal  de  que  não  se  encontrando  autenticados  os
documentos apresentados, não possuem força probante.

Ora,  tendo em vista não ter  sido impugnado o conteúdo dos
referidos documentos, revela-se manifestamente improcedente a alegação de
inidoneidade documental.

Ademais, o próprio texto legal nos indica que fazem a mesma
prova que  os  originais  as  reproduções  de  qualquer  documento,  público  ou
particular, quando juntados aos autos por advogados, salvo se houver alegação
motivada e fundamentada de adulteração, o que não ocorre no caso dos autos.

 
Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO  AO

APELO, mantendo-se na íntegra o decisum vergastado.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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