
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002873-05.2014.815.2001 - CAPITAL
Relator                  :Des. José Ricardo Porto.
Apelante                :Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Advogado              :Isabelle Machado Serrano de Araújo (OAB/PB 21.155-A)
Apelado   :Euzeni Pereira de Souza
Advogado              :Lucas Freire Almeida (OAB/PB 15.764)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.  TRANSAÇÃO  NO  CURSO  DA  DEMANDA.
HONORÁRIOS. RATEAMENTO. EXEGESE DO ART.
90, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
C/C  ART.  24,  §4º  DO  ESTATUTO  DA ORDEM  DOS
ADVOGADOS  DO  BRASIL.  ENTENDIMENTO  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO
DA  SENTENÇA  NESSE  PONTO.  PROVIMENTO
PARCIAL DA SÚPLICA.

-  “Havendo  transação  e  nada  tendo  as  partes  disposto
quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.” (art.
90, §2º, do Novo Código de Processo Civil)

-  “EXECUÇÃO.  TRANSAÇÃO  FIRMADA  SEM
PARTICIPAÇÃO  DO  ADVOGADO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS
23 E 24, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94.
1.  Esta  Corte  entende  que  a  Medida  Provisória  n.º
2.226/2001  -  a  qual  dispõe  que  o  acordo  ou  transação
celebrado  diretamente  pela  parte  ou  por  intermédio  de
procurador  para  extinguir  ou  encerrar  processo  judicial
implicará a responsabilidade de cada uma das partes pelo
pagamento dos  honorários  de seus  respectivos  advogados,
mesmo que tenham sido objeto de condenação transitada em
julgado  -  não  pode  ser  aplicada  aos  acordos  celebrados
antes de seu advento, como ocorre na espécie.
2. No caso vertente, devem prevalecer as normas constantes
dos arts. 23 e 24, § 4º, da Lei  nº 8.906/94, de sorte que o
advogado  tem  direito  autônomo  de  executar  a  sentença
quanto à verba de sucumbência, uma vez que a transação
firmada  pelas  partes,  sem  a  sua  aquiescência,  não
prejudica os honorários, tanto os convencionados como os
de sucumbência.
3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1217947/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
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 SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 13/06/2011)

-  “O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária,
salvo  aquiescência  do  profissional,  não  lhe  prejudica  os
honorários,  quer  os  convencionados,  quer  os  concedidos  por
sentença.” (art. 24, §4º, do Estatuto da OAB)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Civil  interposta  pela  Aymoré  Crédito,  Financiamento  e
Investimento S/A, desafiando a sentença de fls. 63/64, do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da
Comarca da Capital  que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo ora recorrido,
Euzeni  Pereira  de  Souza,  extinguiu  o  feito  em  razão  da  ocorrência  de  transação,  fixando
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em desfavor do banco promovente. 

Em suas razões de fls. 66/71, o apelante pleiteia a inversão da sucumbência, haja
vista não ter dado causa a presente ação. 

Contrarrazões não apresentadas (certidão de fls. 75).

Instado  a  pronunciar-se,  o  Ministério  Público  entendeu  não  ser  o  caso  de
manifestação – fls. 82/83.

É o breve relatório.

VOTO

O caso é de fácil deslinde, não comportando maiores divagações.

Verifico, de pronto, ser incontroverso nos autos a existência de transação  em relação
ao objeto da lide. 

Dito isso, cinge-se a matéria devolvida a esta instância em averiguar se são devidos
honorários  advocatícios em tal  situação,  bem como se o magistrado  a quo agiu com acerto ao
estipulá-los exclusivamente em face do demandante. 

Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil de 2015: 

“Art.  90.  Proferida  sentença  com  fundamento  em  desistência,  em
renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
§ 1o Sendo parcial  a desistência,  a  renúncia ou o reconhecimento,  a
responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à
parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.
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§ 2o Havendo transação e  nada tendo as  partes  disposto quanto às
despesas, estas serão divididas igualmente.  ” (art. 90, §2º, do CPC/15)
(destaquei!)

Como podemos perceber da legislação supra, havendo transação no feito, as despesas
devem ser divididas igualmente, entendimento afastado apenas quando os patronos participam do
acordo e as fixam no termo conciliatório, situação não evidenciada nos autos. Nesse sentido, veja-se
aresto do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE
28,86%. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO FIRMADA SEM PARTICIPAÇÃO
DO  ADVOGADO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  DEVIDOS.
INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 23 E 24, § 4º, DA LEI Nº 8.906/94.
1. Esta Corte entende que a Medida Provisória n.º 2.226/2001 - a qual
dispõe que o acordo ou transação celebrado diretamente pela parte ou
por  intermédio  de  procurador  para  extinguir  ou  encerrar  processo
judicial  implicará  a  responsabilidade  de  cada  uma  das  partes  pelo
pagamento dos honorários de seus respectivos advogados, mesmo que
tenham sido objeto de condenação transitada em julgado - não pode ser
aplicada aos acordos celebrados antes de seu advento, como ocorre na
espécie.
2. No caso vertente, devem prevalecer as normas constantes dos arts.23
e 24, § 4º,  da Lei  nº 8.906/94, de sorte que o advogado tem direito
autônomo de executar a sentença quanto à verba de sucumbência, uma
vez que a transação firmada pelas partes, sem a sua aquiescência, não
prejudica  os  honorários,  tanto  os  convencionados  como  os  de
sucumbência.
3. Recurso especial provido.
(REsp  1217947/SC,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/06/2011, DJe 13/06/2011) (destaquei!)

Importante trazer à colação os termos do Estatuto da Ordem dos Advogados, no que
pertine a honorários advocatícios quando da celebração de acordos:

“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.
§ 2º Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os
honorários  de  sucumbência,  proporcionais  ao  trabalho  realizado,  são
recebidos por seus sucessores ou representantes legais.
§ 3º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção
individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento
dos honorários de sucumbência.
§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo
aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os
convencionados, quer os concedidos por sentença.” (art. 24 do EOAB)
(destaquei!)

Todavia,  como  a  irresignação  do  recorrente  pugna  pela  atribuição  exclusiva  dos
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encargos processuais ao consumidor, seu recurso deve ser provido apenas de forma parcial, para que
seja somente dividida igualitariamente entre os litigantes a verba honorária.

Com essas considerações, com base no art. 90, §2º, do Código de Processo Civil de
2015, PROVEJO PARCIALMENTE a presente Apelação Cível,  para, modificando a sentença,
atribuir a sucumbência recíproca, com honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa, devidos no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, vedada a
compensação1.

É como voto.

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

Presente à sessão a representante do Ministério Público,  Dra. Vasti  Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora 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, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J/04 

1 Art. 85, § 14, do CPC/15:  Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos 
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência 
parcial.
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