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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
PERDAS  E  DANOS  MATERIAIS. 
RESSARCIMENTO  DOS  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  CONTRATUAIS. 
POSSIBILIDADE.  VERBA  DE  NATUREZA 
DIVERSA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 
RECOMPOSIÇÃO  INTEGRAL  DOS  PREJUÍZOS. 
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  HIPÓTESE  DO  ART. 
557,  CAPUT,  DO  CPC.  DESPROVIMENTO  DO 
APELO.

-  Impõe-se prestigiar os princípios da restituição 
integral, da equidade e da justiça, atribuindo àquele 
que deu causa à instauração do processo o dever de 
arcar com os honorários do advogado contratado 
pela parte contrária.

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível contra a sentença de fls. 184/191, 

que  julgou  procedente  o  pedido  de  pagamento  de  indenização  por  danos 

materiais formulado por Cláudia Evangelina Chianca Ferreira de França contra 

Banco Santander.

Nas razões do Apelo, fls. 192/201, diz o Apelante, em síntese, 

que  a  sentença  deve  ser  reformada,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de 
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atribuir-lhe  a  responsabilidade  pelo  pagamento  da  verba  despendida  no 

cumprimento de uma obrigação contratual da qual não participou.

Contrarrazões apresentadas às fls. 204/209.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer, às fls. 215/217, sem 

opinar sobre o mérito.

É o relatório.

DECIDO 

                      Conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos legais.

Observo que a Autora reclama a condenação da empresa ré ao 

pagamento de indenização por danos materiais sofridos em razão do 

ajuizamento de uma Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Reparação 

de  Danos  Morais,  referente ao pagamento de honorários advocatícios 

contratados para lhe defender naquela ação.

É de se ressaltar que o ressarcimento pleiteado a título de 

honorários não decorre da sucumbência experimentada pela parte Ré 

nesta demanda, mas representa a recomposição patrimonial equivalente 

às despesas que a parte Autora efetuou.

Sabe-se que,  antes do atual Estatuto da Advocacia, os 

honorários sucumbenciais destinavam-se à própria parte vitoriosa, para 

ajudá-la a custear suas despesas com o patrocínio da causa, sendo 

inacumuláveis com os honorários convencionais, exceto se existente 

cláusula expressa em contrato dispondo sobre a cessão total ou parcial 

do crédito decorrente da sucumbência pelo constituinte ao seu 

constituído. Com base nesse entendimento, talvez tivesse algum sentido 

dizer que a indenização pelos prejuízos incorridos com pagamento de 
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advogados se resumiria ao valor arbitrado pelo juiz por ocasião da 

aplicação da regra do artigo 20 do Código de Processo Civil.

A partir da vigência da Lei nº 8.906, de 1994, no entanto, ficou 

definido que o destinatário dos honorários advocatícios (sucumbenciais e 

convencionais) é o próprio causídico, de modo que ambas as modalidades de 

verba honorária são cumuláveis entre si, conforme dispõe, taxativamente ,o 

artigo 23 desse diploma legal.

Os honorários sucumbenciais, porém, não se confundem com 

os honorários convencionais. Na realidade, os honorários sucumbenciais são 

apenas uma parcela de toda remuneração fixada pelos serviços jurídicos 

prestados pelo advogado e se relacionam com o processo. Já os honorários 

convencionais representam dispêndio do credor e, consequentemente, perdas 

e danos pela necessidade de contratação de advogado para efetivar o 

cumprimento forçado da obrigação não satisfeita tempestivamente ou a 

contento, assim como para o impedimento da prática de ato ilícito ou para fins 

de evitar a sua continuidade.

Nessa toada, aquele que se vê obrigado a contratar advogado 

para pleitear uma indenização por um ato ilícito invariavelmente sofre dano em 

seu patrimônio, visto que terá um prejuízo, se tiver que deduzir os honorários 

contratuais ajustados com seu advogado da quantia obtida a título de 

reparação, eis que haverá um deságio do valor do dano recomposto ao final da 

contenda pelo abatimento do valor da honorária contratada com o advogado 

que patrocinou a causa, e, assim, o dano não será composto de modo integral, 

princípio primário em matéria de reparação de dano.

Não se pode olvidar, porém, que a causa primeira do dano não 

é a contratação onerosa de advogado, mas o ato ilícito da parte ré que 

reclamou a atuação do causídico.

Cediço que o objetivo precípuo das perdas e danos é recolocar 

a vítima na situação em que ela se encontraria se o prejuízo não tivesse sido 
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produzido. Assim, se a Ré não tivesse cometido o ato ilícito discutido na 

primeira demanda, a movimentação da máquina judiciária e, por conseguinte, a 

contratação de advogado seria desnecessária. Logo, quem deu causa à ação 

foi a Ré, devendo ser responsabilizada pelo pagamento integral dos honorários 

convencionados entre a Autora e seu advogado. 

Lembre-se, nos termos do artigo 402 do Código Civil, que 

as perdas e danos abrangem, além do que a parte deixou de lucrar, 

aquilo que ela efetivamente perdeu (danos emergentes).

Consoante prevê o artigo 389 do Código Civil, “o devedor por 

perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”.

A par disso, o artigo 403 do Código Civil prevê que as 

perdas e danos incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por 

efeito da inexecução da obrigação, mas sem prejuízo do disposto na lei 

processual. Logo, na reparação, não podem ser considerados os ônus 

pecuniários imputados ao vencido com base na legislação processual. 

Não bastasse, o artigo 404 do Código Civil agrupou 

diferentes elementos das perdas e danos, incluindo em seu rol 

novamente os honorários advocatícios, verbis:

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de 
pagamento em dinheiro, serão pagas com 
atualização monetária segundo índices oficiais 
regularmente estabelecidos, abrangendo juros, 
custas e honorários de advogado, sem prejuízo da 
pena convencional.

O direito material, portanto, vai além das regras de direito 

processual, permitindo a recomposição de tudo que a parte despendeu para 

fazer valer seus interesses. 
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Sinale-se, ainda, a inconsistência do argumento de que o 

ressarcimento, pela via judicial, dos honorários advocatícios despendidos pelo 

vencedor eternizaria a lide, com todo respeito àqueles que entendem em 

sentido contrário. Não raras vezes, surge a necessidade de atualizar o débito 

em decorrência da defasagem entre a data do depósito ou do pagamento e do 

efetivo recebimento do quantum devido pelo credor. Isso sugeriria que a lide se 

eternizaria, mas não é o que acontece na prática, pois os valores das 

diferenças vão se reduzindo, tendendo a zerar, até que não mais justifique o 

prosseguimento da execução. 

Então, não há  de  se negar a aplicação da lei, porque sua 

execução pode ser complicada ou difícil, até mesmo porque não se deve 

esquecer que a obrigação deve ser sempre cumprida espontaneamente. Além 

do que, efetuando-se uma leitura por outro viés, quem sabe a prática de 

cobrança dos honorários convencionais, que acarreta um plus ao devedor 

obrigado contratualmente, não se constituirá num estímulo ao cumprimento das 

obrigações sem que haja necessidade da intervenção judicial?

Não há razão, tampouco, por que o aplicador do direito se 

preocupar com o excesso na cobrança dessa verba, porquanto é possível ao 

julgador reduzir o valor equitativamente da indenização, nos termos do artigo 

944, parágrafo único, do Código Civil.

Da mesma forma, não se pode presumir a má-fé do postulante, 

cabendo ao julgador, em caso de evidente simulação, tomar as medidas 

judiciais cabíveis.

A existência de sucumbência parcial também não se constitui 

em óbice para a aplicação da lei, senão mera dificuldade de execução da 

regra. O demandado vencido parcialmente poderá, se assim o quiser, postular 

indenização pelo que despendeu com a contratação do seu advogado. Essa 

indenização, porém, dependerá de prova de que teria tido despesas menores 

com os honorários se não fosse deduzida a pretensão não acolhida pela 

sentença.
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Não prospera, nem mesmo, o argumento no sentido de que 

não é ato ilícito a resistência à pretensão deduzida em juízo. Observe-se que a 

atribuição pela responsabilidade das despesas do processo é pautada pelo 

princípio da causalidade. Nesse contexto, ainda que de boa-fé, a parte que deu 

ensejo à disputa judicial deve suportar os encargos da demanda. Aliado a isso, 

embora o exercício da ação e da defesa sejam condutas lícitas, garantidas 

constitucionalmente, a resistência à pretensão que se revela infundada ao final 

da demanda configura a ilicitude do ato, impondo ao vencido o dever de 

suportar as despesas do processo.

Conforme Nelson Nery Júnior1, nem sempre o princípio da 

sucumbência se mostra satisfatório para a solução de todas as questões 

relacionadas às despesas do processo, devendo-se perquirir, nesses casos, 

quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente, de 

modo que o processo não se reverta em dano àquele que tem razão. 

Efetivamente, nesse caso, impõe-se prestigiar os princípios da 

restituição integral, da equidade e da justiça, atribuindo àquele que deu causa 

à instauração do processo o dever de arcar com os honorários do advogado 

contratado pela parte contrária. Com isso, impede-se que a parte que obteve 

êxito sofra prejuízo por se ver obrigada a custear uma demanda originada na 

inadimplência ou no cometimento de um ato ilícito. Da mesma forma, deverá 

ser ressarcido todo aquele que foi demandado em juízo e contratou advogado 

para contrapor os pedidos que não se fizeram devidos. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já definiu no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.027.797, que os honorários extrajudiciais integram o 

princípio da reparação integral do dano, verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO 
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. 

1 NERY Junior. Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 10 Ed. Rev. Ampl. e Atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2007. p. 222-3.
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PERDAS E DANOS. PRINCÍPIO DA RESTITUIÇÃO 
INTEGRAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO 
CIVIL. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos 
legais indicados como violados, não obstante a 
interposição de embargos de declaração, impede o 
conhecimento do recurso especial. 2. O dissídio 
jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo 
analítico entre acórdãos que versem sobre situações 
fáticas idênticas. 3. A quitação em instrumentos de 
transação tem de ser interpretada restritivamente. 4. Os 
honorários convencionais integram o valor devido a título 
de perdas e danos, nos termos dos artigos 389, 395 e 
404 do CC/02. 5. O pagamento dos honorários 
extrajudiciais como parcela integrante das perdas e 
danos também é devido pelo inadimplemento de 
obrigações trabalhistas, diante da incidência dos 
princípios do acesso à justiça e da restituição integral dos 
danos e dos artigos 389, 395 e 404 do CC/02, que podem 
ser aplicados subsidiariamente no âmbito dos contratos 
trabalhistas, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, da 
CLT. 6. Recurso especial ao qual se nega provido. (STJ – 
Resp 1.027.797 –  Relª Minª Nancy Andrighi - DJ 
23/02/2011)

Sobre a possibilidade de ressarcimento dos honorários 

contratuais como danos emergentes, ainda, os seguintes precedentes do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA 
PELA BRIGADA MILITAR. DEVER DE INDENIZAR 
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
MANUTENÇÃO. Na hipótese dos autos, um dos policiais 
militares que se encontrava atendendo a uma ocorrência 
agrediu o autor, que estava apenas passando pelo local 
onde havia uma briga, desferindo-lhe inúmeros golpes de 
bastão e chutes, causando, assim, ofensa à integridade 
corporal e à saúde da vítima. Afora isso, não restou 
minimamente comprovada a tese do Estado de que o 
agente teria agido no estrito cumprimento do dever legal, 
sobretudo diante da conduta desproporcional e agressiva 
perpetrada pelo policial militar agressor. O nexo causal 
entre a conduta ilícita configurada e o dano também está 
estabelecido, uma vez que decorreram as lesões 
corporais geradoras do dano moral em virtude do ato 
praticado por agente público. Dano moral. Inegável a 
ocorrência de danos extrapatrimoniais, sendo os referidos 
prejuízos configurados in re ipsa, porquanto decorrente 
do próprio fato. Valor da condenação mantido em R$ 
15.000,00, de acordo com as peculiaridades do caso 
concreto, bem como observada a natureza jurídica da 
condenação e os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade. DANO MATERIAL EMERGENTE. 
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HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO 
DEVIDO. O direito material vai além das regras de 
direito processual, permitindo a recomposição de 
tudo aquilo que a parte despendeu para fazer valer 
seus interesses (em juízo ou fora dele), inclusive as 
verbas comprometidas na ação penal com advogado. 
O desembolso realizado pela parte autora para a 
defesa de seus direitos em razão da conduta ilícita de 
agente público constitui dano emergente que não 
pode ficar sem ressarcimento, sob pena da reparação 
não ser integral. Precedente do STJ. JUROS E 
CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da Lei nº 
11.960/2009, os consectários legais previstos nessa 
alteração legislativa devem ser observados. 
HONORÁRIOS. Honorários mantidos no valor 
estabelecido pela sentença, pois em conformidade com 
os vetores do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 
70050791482, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: minha relatoria, Julgado em 24/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 
CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 
MAJORADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. [...] 
6.Quanto aos danos emergentes, é oportuno destacar 
que o pleito formulado na petição inicial veio 
corroborado pelo devido suporte probatório, 
consoante se denota do recibo juntado aos autos, 
correspondente ao recebimento pelo patrono da parte 
dos honorários contratualmente previstos. 
Inteligência do art. 186 do CC. [...]. Dado parcial 
provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70043834407, 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 31/08/2011)

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). 
DANO MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. 
RESSARCIMENTO. O direito material vai além das 
regras de direito processual, permitindo a 
recomposição de tudo aquilo que a parte despendeu 
para fazer valer seus interesses (em juízo ou fora 
dele), inclusive as verbas contratuais comprometidas 
aos advogados que atuam em sua representação. O 
desembolso realizado pela parte acusada para 
contratação de advogado para promover defesa em 
processo administrativo e judicial em razão de 
acusação indevida de um ilícito, constitui dano 
emergente que não pode ficar sem ressarcimento, 
sob pena da reparação não ser integral, encontrando, 
respaldo nos arts. 389 e 404 do Código Civil. 
Precedente do STJ. (...). DERAM PROVIMENTO AO 
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APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70039619135, 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, minha 
relatoria, Julgado em 27/04/2011)

Portanto, entendo que todo aquele que se obrigou a contratar 

um advogado para ingressar com uma ação ou para exercer seu direito de 

defesa, e se viu vencedor na demanda, tem direito às perdas e danos sofridos, 

dentre eles, os honorários contratuais, ainda que decorrentes de avença 

particular.

Destarte, pelos motivos acima delineados e nos termos do art. 

557, caput, do CPC,  DESPROVEJO o apelo, mantendo a sentença em todos 

os termos.

João Pessoa, ___ setembro de 2014

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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