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ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0031996-
58.2008.815.2001 (200.2008.031996-1/001).
ORIGEM: Juízo de Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca de João Pessoa.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
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EMBARGADO: Maria Celi de Fátima Santos Silva.
ADVOGADO: Antonio Anizio Neto. 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA 
NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO  DE  OMISSÃO.  COMPENSAÇÃO  DE 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA. 
EXISTÊNCIA.  ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS  COM  EFEITOS 
INTEGRATIVOS.

1.  Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e 
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as 
despesas. CPC, art. 21. 

2.  Acolhem-se  os  Embargos  de  Declaração  com  efeitos  meramente  integrativos 
quando, apesar de sanada a omissão sobre o ponto embargado, não se pode falar em 
modificação do julgado.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento n.º 0031996-58.2008.815.2001, em que figuram como Embargante o 
INSS – Instituto Nacional  do Seguro Social  e  Embargada Maria Celi  de Fátima 
Santos Silva.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando  o  Relator, conhecer  dos  Embargos  de  Declaração  e  dar-lhes 
provimento, com efeitos meramente integrativos. 

VOTO.

O  INSS  –  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social opôs  Embargos  de 
Declaração,  f.  244/244v., contra  o  Acórdão  de  f.  235/240,  que  deu  provimento 
parcial  à  Apelação  e  Remessa  Necessária  da  Sentença  prolatada  pelo  Juízo  de 
Direito da Vara de Feitos Especiais da Comarca desta Capital, nos autos da Ação de 
Concessão de Benefício Previdenciário em face dele ajuizada por  Maria Celi de 
Fátima  Santos  Silva,  objetivando  o  reconhecimento  da  compensação  dos 
honorários advocatícios.



Alegou  que  o  Acórdão  foi  omisso  ao  não  haver  se  manifestado  sobre  a 
compensação dos honorários advocatícios, consoante art. 21 do CPC, e Súmula nº 
306 do STJ.

Pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos modificativos, 
para  que  seja  sanada  a  omissão  apontada,  e  determinada  a  compensação  dos 
honorários.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O  Juízo julgou parcialmente  procedente o pedido  Exordial,  concedendo 
subsidiariamente o auxílio-acidente em prejuízo da aposentadoria por invalidez que 
era  o  pedido  principal,  decisão  confirmada  pelo  Acórdão  Embargado  que, 
reconhecendo  a  sucumbência  recíproca,  determinou  o  rateio  dos  honorários  que 
fixou  em 10%  sobre  as  parcelas  vencidas  até  a  data  da  prolação  da  Sentença, 
suspendendo a exigibilidade em relação à Autora,  conforme pode-se verificar no 
trecho  abaixo  transcrito,  f.  238/239,  sem,  entretanto,  se  manifestar  sobre  a  sua 
compensação:

Quanto  aos  honorários  advocatícios,  a  Autora  tinha  como  pedido  principal  a 
aposentadoria  por  invalidez  e,  subsidiariamente,  o  auxílio-acidente,  tratando-se  de 
hipótese de pedidos sucessivos,  nos termos do art.  289,  do CPC, sendo cabível  a 
sucumbência recíproca, porquanto julgado improcedente o pedido principal.

Diferentemente do entendimento adotado pelo Juízo, nas ações previdenciárias,  os 
honorários advocatícios devem ser fixados em percentual compreendido entre 10% e 
20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do CPC, incidindo, 
apenas, sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal 
de Justiça3.

Considerando-se o tempo da causa e o trabalho realizado pelos advogados, fixo os 
honorários no percentual de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da 
Sentença, devendo cada Parte arcar com a metade do respectivo valor, suspendendo a 
exigibilidade em relação à Autora, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

Dessa forma, consoante art. 211 do CPC, e Súmula nº 3062 do STJ, assiste 
razão ao Embargante quanto à omissão alegada, porquanto diante da sucumbência 
recíproca,  a  Decisão  Colegiada  deveria  ter  determinado  a  compensação  dos 
honorários advocatícios.

Posto isso,  conhecidos os Embargos Declaratórios, acolho-os com efeitos 
meramente integrativos, sanando a omissão apontada para acrescentar à parte 
dispositiva do Acórdão a previsão quanto à compensação dos honorários, que 
deve  passar  a  ter  a  seguinte  redação  “Posto  isso,  conhecida  a  Remessa 

1 CPC, Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente 
distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

2 STJ, Súmula 306. 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.



Necessária  e  os  Apelos,  dou-lhes  provimento  parcial  para,  reformando  a 
Sentença, determinar que os juros de mora sejam calculados desde a citação, 
com base na taxa aplicável à caderneta de poupança, art. 1°-F, da Lei Federal 
n.°  9.494/97,  com  a  redação  dada  pela  Lei  n.°  11.960/09,  e  que  a  correção 
monetária  seja  computada desde quando cada parcela  passou a  ser devida, 
utilizando-se  como indexador o  IPCA,  e  condenar as  Partes  em honorários 
advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas 
até a data da prolação da Sentença, compensando-se.”.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 02 de dezembro de 
2014,  conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva,  dele 
também participando, além deste Relator, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho). 
Presente à sessão a Exma Procuradora de Justiça Dra. Marilene de Lima Campos de 
Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


