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REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE  COBRANÇA  C/C  DANOS  MORAIS.  PEDIDO
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  COMPENSAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.  SÚMULA 306  DO  STJ.
PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. 

Havendo  sucumbência  recíproca,  os  honorários  advocatícios
devem ser compensados (Súmula 306 STJ). 

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

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, PROVER OS RECURSOS. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação interposta  pelo  IPSERB – Instituto  de  Previdência  de
Serra Branca contra a Sentença (fls.132/134) prolatada pelo Juízo de Direito da comarca de
Serra Branca que, nos autos da Ação de Retificação de Proventos de Aposentadoria, Cobrança de
Diferenças c/c e  danos morais,  em face dele ajuizada por  Josefa Almeida de Oliveira,  que
julgou parcialmente procedente o pedido,  para condená-lo  ao pagamento do valor  retroativo
correspondente a diferença de proventos da Autora, a ser apurada em liquidação, acrescidos de
juros e correção monetária, e julgando improcedente o pedido de danos morais, condenando-o,
ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação,
submetendo o julgado ao duplo grau de jurisdição. 

Em suas razões (fls.138/139), alegou que ocorreu a sucumbência recíproca, pelo
que defendeu a aplicação da Súmula 306 do STJ.

Contrarrazões (fl.176) pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria  de Justiça  manifestou-se pelo  prosseguimento  do recurso,  sem
manifestação de mérito. 

É relatório. 



VOTO

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do  Apelo  e  da  Remessa,
analisando-os conjuntamente pela indissociabilidade dos argumentos.

No caso dos autos, a Apelada comprovou sua condição de aposentada junto ao
Instituto, tendo este, mediante acordo homologado judicialmente, reenquadrado a aposentadoria
da Autora para a classe B3, nível V, e reajustado o provento nos termos da legislação local
(fl.131), sem, entretanto, concordar com o pagamento do valor retroativo.

O  Provimento  judicial  condenou  o  Demandado  ao  adimplemento  das  verbas
atrasadas e o fez com acerto, pelo que não há reparo a fazer neste aspecto.

Entretanto, ao julgar improcedente o pedido de danos morais, o Juízo não agiu
com acerto ao condenar o Apelante, isoladamente, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Como se vê do dispositivo da Sentença em exame,  publicada em 08/03/2016,
ambas as partes sucumbiram no feito, não havendo motivo para que se deixe de compensar as
verbas honorárias.

Isto porque, “se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. (CPC –
1973 - Art. 21).

O entendimento sobre o tema encontra-se pacificado sob o enunciado da Súmula
nº 306 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

Os  honorários  advocatícios  devem  ser  compensados
quando houver  sucumbência recíproca,  assegurado o
direito  autônomo  do  advogado  à  execução  do  saldo
sem excluir a legitimidade da própria parte.

Assim,  havendo sucumbência  recíproca,  os  honorários  advocatícios  devem ser
compensados, ainda que uma das partes litigue sob o benefício da gratuidade judiciária. 

Isto  posto,  conhecida  a  Remessa  e  à  Apelação,  dou-lhes  provimento  para
possibilitar a compensação dos honorários advocatícios, nos termos da presente fundamentação
(art. 21 do CPC).

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz
convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto),  o
Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos e a Excelentíssima Desembargadora Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente  à  sessão  o  douto  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert
Douglas Targino, Procurador 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, 28 de novembro de 2016.
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