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 PROCESSUAL CIVIL –  Ação  de

cobrança de seguro DPVAT – Procedência
parcial  – Sucumbência  – Reciprocidade –
Apelação  –  Honorários  advocatícios  –
Compensação – Inteligência do Art. 21 do
CPC  c/c  a  Súmula  306  do  STJ  –
Admissibilidade – Manutenção da sentença
–  Recurso  em  patente  confronto  com  a
jurisprudência  dominante  do  STJ  –
Aplicação  do  art.  557,  “caput”  do  CPC –
Seguimento Negado

– Se cada um dos litigantes for, em parte,
vencedor e vencido, impõe-se a aplicação
do  disposto  no  art.  21,  caput,  do  CPC,
posto que os ônus da sucumbência devem
ser  compensados,  de forma proporcional,
entre  as  partes,  restando  as  despesas
repartidas de forma “pro rata”.

– Nos termos da Súmula 306 do STJ,  “os
honorários  advocatícios  devem  ser
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compensados quando houver sucumbência
recíproca,  assegurado o direito  autônomo
do  advogado  à  execução  do  saldo  sem
excluir a legitimidade da própria parte”.

–  A  jurisprudência  do  STJ  é  pacífica  no
sentido de que a norma do art. 21 do CPC,
que  autoriza  a  compensação  dos
honorários, não conflita com as regras do
Estatuto  da  OAB,  que dispõem pertencer
ao  advogado  os  honorários  incluídos  na
condenação.

– “O relator negará seguimento a recurso
manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo Tribunal  Federal,  ou de Tribunal
Superior” (art. 557, “caput”, CPC).

, .Vistos etc

HERYCA  DA  COSTA  PESSOA  LIMA
promoveu a presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT em face da ITAÚ
SEGUROS  S/A,  tencionando,  por  ter  sido  vítima  de  acidente  de  trânsito
ocorrido em 19 de fevereiro de 2006, receber o seguro de danos pessoais
causados por veículos automotores de vias terrestres (fls. 02/05).

A Juíza Monocrática, em sentença proferida
às fls.  141/152,  julgou parcialmente  procedente  a demanda e condenou a
promovida, “no pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir
da data do evento danoso (21/02/2006) e juros de mora a partir da citação”,
(fls. 151/152), além de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Ás  fls.  154/162  a  Seguradora  ré  opôs
Embargos de Declaração com efeitos modificativos alegando contradição do
julgado com as provas dos autos e com a tabela do Conselho Nacional de
Seguros Privados. E pleiteou, ainda, a fixação de sucumbência recíproca, por
ter  decaído  em parte  mínima,  bem como,  que  a  correção  monetária  seja
devida apenas a partir do ajuizamento da ação.
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A MM. Juíza de piso, fls. 168/171, acolheu
em parte  os embargos de declaração,  “apenas para sanar o erro  material
referente à fixação da sucumbência, fazendo-se constar do julgado que, em
razão da procedência em parte, as custas e honorários devem ser arcados de
forma recíproca, observada a concessão da gratuidade judiciária em favor da
autora; mantendo-se todo o resto da decisão recorrida, por seus termos”.

Irresignada,  a  autora  interpôs  recurso  de
apelação  se  indispondo  quanto  a  determinação  de  compensação  dos
honorários  sucumbenciais,  e  expondo  que  os  honorários  são  de  caráter
alimentício  e  pertencem  ao  advogado  e  não  a  parte  do  processo  (fls.
143/147). 

Ao  final,  requer  que,  “seja  deferido
honorários  sucumbenciais  em  20%,  ou,  se  diferente  entender,  que  seja
deferido  os  honorários  sucumbenciais  recíproco,  onde  cada  parte  fica
responsável  em arcar  com a sucumbência  que lhe  é imposta,  na  medida
proporcional do seu ônus”, (fl. 78).

Devidamente  intimado,  a  apelada  não
apresentou contrarrazões, fl.109.

Feito  não  remetido  ao  Ministério  Público,
em razão  do  não  preenchimento  das  hipóteses  elencadas  no  art.  82,  do
Código de Processo Civil.

É o que tenho a relatar.

Decido.

A presente insurreição não merece maiores
digressões por tratar de matéria de fácil deslinde e que gravita, tão somente,
em  torno  da  questão  da  condenação  dos  litigantes  em  sucumbência
recíproca, posto que a insurreta se insurge contra a fixação dos honorários
advocatícios “pro rata”.

Entendo  que  não  assiste  razão  a
recorrente.

O  advogado  é  figura  essencial  e
imprescindível ao bom andamento da máquina judiciária. Na medida em que
surgem pretensões resistidas, a sociedade vai ao Judiciário em busca de seus
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direitos,  entretanto  lhe  falta,  salvo  exceções  legais,  o  “jus  postulandi”,
exclusivo dos profissionais da área advocatícia. 

Daí  se  percebe  a  indispensabilidade  do
advogado, que serve como elo entre os cidadãos e o Poder Judiciário, tanto
que a Constituição Federal de 1988 bem retrata essa posição indispensável
do advogado, “ex-vi” do seu art. 133: 

“Art. 133 – O advogado é indispensável à administração
da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações
no exercício da profissão, nos limites da lei”.

Destarte,  a  participação  do  advogado
tornou-se  essencial,  a  partir  do  momento  em  que  ouve  os  reclamos  das
partes,  em  extrair  pretensões  asseguradas  pelo  ordenamento  jurídico,
incumbindo  a  ele  (advogado)  a  escolha  das  vias  judiciais  apropriadas,
colaborando,  assim,  sobremaneira,  com  o  aprimoramento  das  instituições
jurídicas.

Pinto Ferreira asseverou que "pela primeira
vez  surgiu  em  nossa  história  constitucional  a  figura  do  advogado  na  Lei
Magna  do  país.  Trata-se  de  uma  homenagem àqueles  que  exercem uma
função essencial à justiça, ao lado do juiz e do Ministério Público".1 

Celso  Ribeiro  Bastos  nos  ensina  que
"embora já dispusesse de garantias, por força do Estatuto que regia a carreira
àquela época (Lei nº 4.215/63) a elevação da imunidade ao nível da própria
Constituição acaba por lhe conferir uma dignidade e um peso que não podem
ser desprezados"2. 

Nas  palavras  de  Antônio  Carlos  Araújo
Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido de Rangel Dinamarco "o advogado
aparece como integrante da categoria dos juristas, tendo perante a sociedade
a  sua  função  específica,  e  participando  do  trabalho  de  promover  a
observância da ordem jurídica e o acesso dos seus clientes à ordem jurídica"3.

Por  conseguinte,  para  exercer  com
dignidade essa atividade indispensável, o advogado recebe da parte vencida
os  honorários,  que  é  a  remuneração  devida  pelos  serviços  prestados  no
interesse  do  constituinte.  Tendo  em  vista  a  prudência  e  a  equidade  que
devem sempre  estar  imbuídas na figura do magistrado,  o legislador  pátrio

1Publicado no Juris Síntese nº 21 - JAN/FEV de 2000
2Publicado no Juris Síntese nº 21 - JAN/FEV de 2000
3Publicado no Juris Síntese nº 21 - JAN/FEV de 2000
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deixou ao seu arbítrio a fixação dos honorários. E o fez no art. 204, do Código
de Processo Civil.

Da leitura desse dispositivo legal,  verifica-
se que os honorários hão de ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por
cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
observando-se os requisitos elencados no próprio artigo. Essa é a regra geral.

Entrementes,  quando uma das partes não
obteve todo o que o processo poderia lhe proporcionar, o que ocorreu nos
autos,  há  sucumbência  recíproca.  O art.  21  do  Código  de  Processo  Civil
preconiza:

“Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,
serão  recíproca  e  proporcionalmente  distribuídos  e
compensados entre eles os honorários e as despesas.”

Na  lição  do  autorizado  processualista
Humberto Theodoro Júnior5:

“(...)  opera-se a  sucumbência  recíproca quando o autor
sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Tanto ele
como o réu serão, pois, vencidos e vencedores, a um só
tempo.  Nesses  casos,  'serão  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles
os honorários e as despesas (art.21)”.

4Art.  20.  A sentença  condenará  o vencido a  pagar  ao vencedor  as  despesas  que  antecipou e  os  honorários
advocatícios.  Esta verba honorária  será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar  em causa
própria. (Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido. (Redação dada
pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de
viagem,  diária  de  testemunha  e  remuneração  do  assistente  técnico.  (Redação  dada  pela  Lei  nº  5.925,  de
1.10.1973)

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

serviço. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1.10.1973)
§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação

ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante
apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela
Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 5o Nas ações de indenização por ato ilícito contra pessoa, o valor da condenação será a soma das
prestações vencidas com o capital necessário a produzir a renda correspondente às prestações vincendas (art.
602),  podendo estas  ser  pagas,  também mensalmente,  na forma do § 2o do referido  art.  602, inclusive em
consignação na folha de pagamentos do devedor. (Incluído pela Lei nº 6.745, de 5.12.1979)  (Vide §2º do art
475-Q)
5Curso de Direito Processual civil, v. I, 48ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 106-107.
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Neste diapasão, a Súmula 306, do Superior
Tribunal de Justiça assim dispõe:

“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”.

Por sua vez, o art.  236 da Lei  Federal  nº.
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) assegura ao advogado o direito
autônomo para a execução de honorários sucumbenciais, sendo que, no caso
de  sucumbência  recíproca,  limita-se  ao  saldo  da  verba  honorária
eventualmente existente, após ser efetivada a compensação.

Sendo o entendimento pacífico do STJ que
não há incompatibilidade entre o art. 21 do CPC e o art. 23 do Estatuto da
OAB, devendo ser aplicada a Súmula 306.   Neste sentido, são caudalosas as
decisões do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO  ADMINSTRATIVO.  PROCESUAL  CIVL.
RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  POSIBLIDADE.  PRECEDENTES
DO  STJ.  RECURSO  ESPECIAL  CONHECIDO  E
PROVIDO.
1. Não há incompatibilidade entre os arts. 21 do CPC e
23  da  Lei  8.906/94,  vez  que  a  titularidade  dos
honorários  não  é  afetada  ante  a  possibilidade  de
compensação. Súmula 306/STJ.
2.  Reconhecida  sucumbência  recíproca,  torna-se
irrelevante  o  fato  de  uma  das  partes  litigantes  ser
beneficiária da justiça gratuita, pois tal fato não impede a
compensação dos honorários advocatícios.
Precedentes do STJ.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp  916.47/RS,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVS
LIMA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 12/08208,  DJe
29/0208). (Grifei).

E:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C,  DO  CPC.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.

6Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado,
tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor.
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SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  COMPENSAÇÃO.
SÚMULA  306  DO  STJ.    TRIBUTÁRIO.   MULTA
FISCAL.  REDUÇÃO.  ALEGADO  EFEITO
CONFISCATÓRIO.  SÚMULA  284  DO  STJ.
INAPLICABILIDADE  DO  CDC.  DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. MULTA MORATÓRIA. ART. 17  DO
DECRETO  3.342/00.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS 282 E 356 DO
C. STF.
1. "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."  (Súmula  306,
CORTE  ESPECIAL,  julgado  em  03/11/2004,  DJ
22/11/2004)
2.  O Código de  Processo  Civil,  quanto  aos  honorários
advocatícios, dispõe, como regra geral, que: "Art. 20. A
sentença  condenará  o  vencido  a  pagar  ao  vencedor  as
despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta
verba honorária será devida, também, nos casos em que o
advogado funcionar em causa própria." "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."
3.  A  seu  turno,  o  Estatuto  da  OAB  -  Lei  8.906/94,
estabelece que, in verbis: "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." "Art. 23. Os honorários
incluídos  na  condenação,  por  arbitramento  ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo
requerer  que  o  precatório,  quando  necessário,  seja
expedido em seu favor." "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.
(omissis)  §  3º  É  nula  qualquer  disposição,  cláusula,
regulamento  ou  convenção  individual  ou  coletiva  que
retire  do  advogado  o  direito  ao  recebimento  dos
honorários de sucumbência." 
4.  A Lei nº 8.906/94 assegura ao advogado a titularidade
da verba honorária incluída na condenação, sendo certo
que a previsão, contida no Código de Processo Civil, de
compensação dos honorários na hipótese de sucumbência
recíproca, não colide com a referida norma do Estatuto da
Advocacia.  É  a  ratio  essendi  da  Súmula  306  do  STJ.
(Precedentes: AgRg no REsp 620.264/SC, Rel. Ministro
HONILDO  AMARAL  DE  MELLO  CASTRO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/AP),
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QUARTA  TURMA,  julgado  em  15/10/2009,  DJe
26/10/2009; REsp 1114799/SC, Rel. Ministra  ELIANA
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
13/10/2009,  DJe  28/10/2009;  REsp  916.447/RS,  Rel.
Ministro   ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA
TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 29/09/2008; AgRg
no  REsp  1000796/BA,  Rel.  Ministro   PAULO
GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2008,
DJe  13/10/2008;  AgRg  no  REsp  823.990/SP,  Rel.
Ministro  HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  25/09/2007,  DJ
15/10/2007;  REsp  668.610/RS,  Rel.  Ministro   TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/03/2006, DJ 03/04/2006) 
5. "O artigo 23 da Lei nº 8.906, de 1994, não revogou o
art.  21  do  Código  de  Processo  Civil.  Em  havendo
sucumbência recíproca e saldo em favor de uma das
partes é assegurado o direito autônomo do advogado
de executar o saldo da verba advocatícia do qual o seu
cliente é beneficiário." (REsp nº 290.141/RS, Relator o
Ministro  Antônio  de  Pádua  Ribeiro,  DJU  de
31/3/2003)
[...]
(REsp  963528/PR,  Rel.  Ministro  LUIZ  FUX,  CORTE
ESPECIAL,  julgado  em  02/12/2009,  DJe  04/02/2010).
(Grifei).

Também: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA.  ART.  543-C  DO  CPC.  QUESTÃO
DECIDIDA PELA SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO
DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.003.955/RS E
REsp  1.028.592/RS).  CASO  ANÁLOGO.  PRAZO
PRESCRICIONAL  DE  5  ANOS.  TERMO  INICIAL.
DATA DE REALIZAÇÃO DA AGE. VIOLAÇÃO DO
ART.  97  DA  CF.  NÃO  OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
COMPENSAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  AGRAVOS
NÃO PROVIDOS.
[...]
4.  A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido
de que a norma do art.  21 do CPC, que autoriza  a
compensação  dos  honorários,  não  conflita  com  as
regras do Estatuto da OAB, que dispõem pertencer ao
advogado  os  honorários  incluídos  na  condenação
(REsp  963.528/PR,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  Primeira
Seção, DJe  de 4/2/10).
[...]
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(AgRg no REsp 1073418/PR, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
03/06/2014, DJe 11/06/2014). (Grifei).

Logo,  verificando-se  que  as  partes  foram
vencidas  e  vencedoras  há  sucumbência  recíproca,  admitindo-se  a
compensação dos honorários nos termos do art. 21 do CPC e da Súmula n.º
306 do STJ.

Assim, diante desse delineamento jurídico,
e  das  razões  fáticas  do  caso  vertente,  em consonância  ao  entendimento
categoricamente firmado  nas cortes pretorianas, e numa forma de privilegiar
a efetividade da prestação jurisdicional, não há outro caminho a ser trilhado,
senão negar seguimento ao recurso, o que faço com espeque no art. 557,
“caput” do CPC, mantendo inalterada a sentença vergastada.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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