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RESUMO

o presente trabalho visa discutir sobre a ilegalidade da compensação de honorários advocatícios, tendo em vista as reiteradas decisões sobre a
aplicação do instituto nas hipóteses de decisões judiciais que reconheçam a sucumbência recíproca ou parcial, conforme artigo 21 do Código de
Processo Civil. A partir dessas decisões reiteradas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 306, a qual 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". Diante disso, muitos questionamentos iniciaram-se sobre a legalidade da aplicação do enunciado da Súmula 306 do
STJ, e artigo 21 do Código de Processo Civil, em 'razão do disposto na Lei 8.906/1994, intitulada como Estatuto da_Advocacia e da Ordem dos
Advogados do Brasil, pois estamos. nitidamente diante de um conflito aparente de normas, o qual atinge diretamente' a verba honorária que em tese
tem natureza personalíssitna e alimentar. Portanto, observa-se necessário elucidar essa matéria a fim de não ser admitida a compensação da verba
honorária, sustentando o fato de que os honorários pertencem ao advogado, bem como a inaplicabilidade da Súmula após o advento do Estatuto da
Advocacia e da Ordeln dos Advogados do Brasil. (ARIDA, 2015). Ademais, com a entrada em vigor do Novo Código. de Processo Civil esses
conflitos estão pacificados, no qual será vedada a compensação dos honorários conforme preconiza o parágrafo 14 do artigo 85, restando inaplicável a
Súmula 306 do STJ a partir de então.

PALAVRAS-CHAVE: Ilegalidade. Compensação de Honorários. Natureza Personalíssima.

TIIE ILEGATITYCOMPENS ..J\.TION ATTORNEYS

ABSTRACT

This article aitns to discuss the illegality of compensation attomeys' fees, in view of the repeated decisions on the application of the institute in cases
of judicial decisions recognizing the mutual or partially collapsing, according to article 21 of the Civil Procedure Code. From these repeated
decisions, the Supreme Court issued Pronouncement 306, which states: "The legal fees should be compensated when there is mutual collapsing,
assured the autonomous right of the lawyer to comply with the balance without excluding the legitimacy of his own party". Therefore, many questions
began on the legality of the itnplementation of the statement of Precedent 306 of the Superior Court, and Article 21 of the Civil Procedure Code, due
to the provisions of Law 8,906/ 1994, titled Status of Advocacy and the Bar Association Brazil, as we areclearly faced with an apparent conflict of
laws,. which directly affects the honorary money that theoretically has very personal and aliinony. Therefore, there is need to clarify this matter to the
compensation of honorary funds not be admitted, supporting the fact that the fees belong to the lawyer, and the inapplicability of Precedent after the
advent of the Statute of Lawyers and the Bar Association from BraziL (Arida, 2015). Moreover, with the entry into force of the new Civil Procedure
Co de such conflicts are pacified, which will be fenced to offset the fees as recommended by paragraph 14 of Article 85, leaving inapplicable
Precedent 306 ofthe Superior Court since then.
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1. INTRODUÇÃO

o direito aos honorárips advocatícios tem base na garantia constitucional de acesso à justiça: "A garantia
constitucional relativa ao acesso ao Judiciário - inciso XXXV do artigo 5° da Carta de 1998 - é contundente a assentar-
se, vencedora a parte, o direito ,aos honorários advocatícios" (STF; RE 384.866, relator Ministro Marco Aurélio,
Plenário, j. 29.06~20 12).

O Código de Processo civil em seu artigo 21 atual, introduziu a possibilidade da sucumbência recíproca e a
compensação dos honorários e custas processuais. Ou seja, o Juiz, em sua sentença, utiliza o valor fixado a título de
honorários de advogado para compensá-lo com o valor que as partes teriam de pagar aos seus respectivos patronos, em
decorrência de suas respectivas condenações parciais. (ARIDA, 2015).

Com base nesse principio muitas decisões judiciais aplicaram a compensação dos honorários, desrespeitando a
própria natureza personalíssima. e alimentar, e que posteriormente deu origem a Súmula 306 do Superior Tribunal de
Justiça.

A vista disso, muitos questionamentos iniciaram-se sobre a legalidade da aplicação do enunciado da súmula 306
do STJ, e artigo 21 do Código de Processo Civil, em razão do disposto na Lei 8.906/1994, intitulada como Estatuto da
Advocacia e da OAB, pois estamos nitidamente diante de um conflito aparente de normas, o qual atinge diretamente a
verba honorária que em tese tem natureza personalíssima e alimentar.
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Assim, a fim de elucidar essa matéria analisaremos a evolução ocorrida na Legislação vinculada à aplicação do
instituto da compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca ou parcial, da sua ilegalidade e
futura vedação junto ao Novo Código de Processo Civil, com objetivo de auxiliar no pensamento crítico sobre a
utilização do instituto da compensação dos honorários fixados judicialmente.

Isso posto, discutiremos sobre a celeuma jurídica de aplicação ou não do instituto da compensação de honorários
advocatícios, conforme entendimento já consolidado e sumulado pelo Supremo Tribunal de justiça, analisando se há
possibilidade de serem compensados os honorários advocatícios, observando o conflito estabelecido pela Lei Federal
8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), e a aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil bem como a
Súmula 306 do Supremo Tribunal de Justiça, demonstrando a impossibilidade e a ilegalidade da aplicação do instituto
da compensação de honorários em casos de sucumbência recíproca, atentando que o Novo Código Processo Civil prevê
a vedação' deste instituto.

José Miguel Garcia Medina (2015), dispõe que os honorários podem ser contratuais, fixados por arbitramento
judicial e sucumbência (artigo 22 e seguintes da Lei 8.906/1994). Nesse contexto, qualquer que seja a sua modalidade,
os honorários constituem remuneração pelo trabalho do advogado, logo possui natureza alimentar.

Ainda segundo José Miguel Medina (2015), na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a doutrina seguia
o entendimento da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo Civil veda a compensação
de honorários em caso de sucumbência parcial, conforme artigo 85 parágrafo 14, razão pela qual a Súmula 306 do STJ
resta sem aplicação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Constituição Federal em seu artigo 133, dispõe sobre o trabalho indispensável do advogado para a
administráção dajustiça. Neste mesmo sentido, o artigo 2° parágrafo primeiro do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil apresenta que o advogado presta serviço de interesse público e com função social.

Segundo José Miguel Garcia Medina (2015) diante da função exercida pela advocacia, alguns critérios são
observados na fixação da remuneração sucumbencial, e estão previstas no artigo 20 parágrafo terceiro do Código de
Processo Civil. Assim, podemos exemplificar "o tempo da duração do processo" conforme observamos o seguinte
julgado (STJ, REsp 1.207.681/AL, reI. Min. Raul Araújo, 43 T., j. 22.03.2011). Não é exorbitante a fixação de 10%
sobre o valor da execução (STJ, AgRg nos EDcI no REsp 1.l09.795/SP, reI. Min. Castro Meira, 23 T., j. 20.04.2010.
Nesse sentido, a regra de fixação de honorários não permite um percentual irrisório (STJ, REsp 1.l76.495/RS, reI. Min.
Nancy Andrighi, 3
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T.,j. 28.08.2012), utilizando o juiz o critério de equidade na fixação dos honorários.
O Código de Processo Civil em seu artigo 21 atual, introduziu a possibilidade da sucumbência recíproca e a

compensação dos honorários e custas processuais. Ou seja, o Juiz, em sua sentença, utiliza o valor fixado a título de
honorários de advogado para compensá-lo com o valor que as partes teriam de pagar aos seus respectivos patronos, em
decorrência de suas respectivas condenações parciais. (ARIDA, 2015).

Com a edição da Lei n.o 8.906 de 4 de julho de 1994, do Estatuto da Advocacia e da OAB, iniciaram-se as
discussões e conflitos sobre a compensação de honorários, uma vez que o artigo 23 desta Lei dispôs que os honorários
incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo direito autônomo e personalíssimo para executar a sentença
nesta parte.

Diante dessa divergência e no intuito de encerrar as controvérsias, o Supremo Tribunal de Justiça em 22/11/2004
elaborou a Súmula n.O 306, determinando que "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". f

Ao analisarlTIOSa súmula 306 do STJ, percebemos que ela estabelece uma dicotomia entre as partes e seus
advogados, pois nos faz entender que os honorários advindos da sucumbência são das partes, mas assegura ao advogado
o direito autônomo de executar saldo remanescente (DUTRA, 2013).

O que vemos é que o Código de Processo Civil no artigo 21 dispõe que "se cada litigante for em parte vencedor e
vencido", ele está se referindo ao trecho do artigo 398 do Código Civil que afIrma que "se duas pessoas foram ao
mesmo tempo credor e devedor uma da outra", e ainda o referido artigo 21, menciona que "serão recíprocas e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas" ,está explanando a parte final do
artigo 368 do Código Civil, onde prevê que "as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem" (FONSECA
NETO, 2012).

Desse modo não há como interpretar de maneira que os honorários advocatícios serão incorporados na
compensação, até luesmo porque o advogado não faz parte do processo, apenas atua em favor da parte que representa.

Segundo MARTINS (2007), os honorários têm significado de prêmio dado ou pago em retribuição a certos
serviços profissionais.
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Para ARIDA (2015), os honorários advocatícios têm origem na prestação de_serviços decorrente de contrato ou
de fixação no processo de benefício do advogado do autor-promovente, ou pela defesa oferecida pelo réu.

Outra defrnição de honorários foi defendida no Projeto de Lei n.03326/2004 de autoria do Senador Eduardo Paes,
citando Pereira e Souza, in verbis:

"Pereira e Souza defme honorário como a remuneração que é dada à
pessoa que exerce profissão de qualificação honrosa, como prêmio de seus
serviços. Os honorários advocatícios são devidos aos advogados por
representarem o reconhecimento pelo exercício de uma nobre prestação de
serviço público. Assim, a remuneração do advogado é uma benesse destinada
mais a recompensar a diligência e a dedicação despendidas pelo advogado na
defesa do cliente do que ser uma vantagem pecuniária propriamente dita."

Para DUTRA (2013), os honorários advocatícios representam a remuneração do profissional da advocacia pela
prestação ,de seus serviços, podendo ser, de acordo com o artigo 22, da Lei n° 8906/94 (Estatuto da Advocacia e da
OAB), convencionados entre o advogado e seu cliente, fixados por arbitramento judicial, ou arbitrados em sentença
pelo magistrado, sendo estes últimos denominados honorários advocatícios de sucumbência.

Segundo autorizada doutrina; a regra da sucumbência foi acolhida pelo sistema processual vigente, mas não
exaure a disciplina acerca da responsabilidade pelos encargos do processo, o que se revela a partir da relação causal
entre o dano e a atividade de uma pessoa. Ou seja, a responsabilidade pelo custo do processo é revelada pela
causalidade, impondo-se àquele que restar vencido (considerado como o responsável pela instauração do processo)
suportar o pagamento das despesas e honorários advocatícios à parte contrária (YUSSEF, 2012).

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir, no qual dispõe que "a condenação
em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou
ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrentes."

APELAÇÃO - Ação ordinária - Fornecimento de medicamento - Perda
superveniente do objeto da ação, uma vez que o plano de saúde da autora está
fornecendo o medicamento aqui pretendido - Extinção do processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do CPC,
desobrigando o Município à dispensação - Verba sucumbencial mantida,
ante o princípio da causalidade ~ Recurso prejudicado. (TJ-SP , Relator:
Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 08/09/2015, la Câmara de
Direito Público)

A parte sucumbente, portanto, é aquela que irá responder pelo ressarcimento das despesas e pelo pagamento dos
honorários advocatícios já que deu causa ao processo, tornou-o necessário, independentemente de se aferir o elemento
culpajá que a responsabilidade, no caso, é objetiva.

Tânia Bahia Carvalho Siqueira (20~5), diz que a afIrmação da regra processual está contida no art. 20 do Código
de Processo Civil que dispõe sobre a responsabilidade pelo custo do processo, merecendo o comentário de que aqueles
honorários advocatícios não correspondem aos honorários convencionados entre as partes (previstos contratualmente
para a hipótese de inadimplemento de obrigação) que integrarão a reparação dos danos. Também não guardam relação
com custo de contratação de advogado pela parte vencedora. A previsão do art. 20 do Código de Processo Civil diz
respeito aos honorários de sucumbência, de caráter processual, cujo credor é o advogado, segundo expressamente
dispõe o art. 23 da Lei n° 8.906/94 e também o art. 85 do novo Código. de Processo Civil, cujo caput tem a seguinte
redação: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

A lei processual atribui ao juiz a competência para arbitrar os honorários advocatícios e fixá-los na própria
sentença ou decisão interlocutória. Neste momento, ele também o faz em relação ao pedido acessório, que diz respeito
aos parâmetros da condenação dos honorários sucumbenciais, em prol de um ou de ambos os. advogados, em face. dos
serviços por eles prestados, itnputando-seàs partes a responsabilidade pelo seu pagamento (ARIDA, 2015).

Podemos observar que o entendimento da doutrina é de que os honorários pertencem aos advogados. Nesse
sentido, o Estatuto da Advocacia e da OAB em seu artigo 23 demonstrou expressamente que "os honorários pertencem
ao advogado", e ainda estabeleceu no parágrafo 3° do artigo 24, que "é nula qualquer disposição, cláusula, regulamento
ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência",
(MELLO, 2009).
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Ademais, vale ressaltar que por meia da ADI 1194 de 1994, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram
por unanimidade a inconstitucionalidade do parágrafo 3° do artigo 24 do Estatuto da Advocacia e da OAB, em razão de
que já que os honorários pertencem ao advogado, poderá ele negociar a verba no que lhe for mais razoável.

Diante desse cenário das normas federais que envolvem o tema, a jurisprudência dos tribunais brasileiros oscilou
por um bom tempo, ora dando como revogado o art. 21 do CPC após o advento no novo Estatuto e da regra contida em
seu art. 23, ora procurando conciliar os dois dispositivos. Acabou por prevalecer este último entendimento, com a
edição da Súmula 306 pelo Superior Tribunal de Justiça - intérprete maior das normas federais infraconstitucionais por
atribuição da Constituição da República (art. 105, 111),(MELLO, 2009).

Para Pinto (2015), essa aparente antinomia deve ser resolvida da seguinte forma: - Sabe-se que lei de caráter
especial prevalece sobre lei de caráter geral. Portanto, a Lei n° 8906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a
Ordem dos Advogados do Brasil, ao regular sobre os honorários advocatícios, por ser lei de caráter especial e mais
recente, deve prevalecer em relação ao disposto no artigo 21, do CPC, especialmente não houver, no contrato entre a
parte e seu advogado, estipulação de que as verbas de sucumbência também pertencerão, integralmente, à parte,
especialmente quando. o advogado já recebeu, antecipadamente, os honorários contratuais. Assim, atende-se tanto ao
disposto no parágrafo 1°, do artigo 2°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, como o que prevê o artigo
87, da Lei n° 8906/94. Desta forma, acreditamos que a súmula nO 306, do STJ, deve ser interpretada de forma a
contemplar a convivência harmônica entre o. que dispõe o Código de Processo Civil e os Estatutos da Ordem dos
Advogados do Brasil, preservando-se o entendimento que os honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência
é direito autônomo.do advogado, como previsto no próprio enunciado dessa súmula.

Ademais, Arida (2015) ainda comenta que o legislador não facultou ao magistrado dar outro destino à verba
honorária senão o de arbitrá-la em favor e em benefício exclusivo dos advogados prestadores de serviços no processo, e
por conseqüência resta afastada a possibilidade de compensarem-se honorários dos advogados, porque o direito destes
em relação à prestação de serviços não é objeto do processo.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que os honorários de sucumbência dos advogados
têm natureza alimentar e portanto não seriam passíveis de compensação. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais de
Justiça de vários Estados brasileiros ainda aceitam a compensação, e geralmente destituídas de fundamentação
adequada (ARIDA, 2015).

Nesse sentido podemos observar as duas frentes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
JUROS LIMITADOS A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS. LEGALIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PACTUADA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULAÇÃO COM MULTA.
IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DA MULTA. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL.( ...).- A teor do que
dispõe o artigo 23 da Lei 8.096/94, fica afastada a aplicação do artigo 21,
parágrafo único, do Código de Processo Civil para que sejam compensados
(art. 368, CCB) os honorários advocatícios, mesmo no caso de sucumbência
recíproca." (TJMG. 133 Câmara Cível. Apelação nO1.0024.09.651480-7/002.
ReI. Des. Alberto Henrique, DJe: 23/05/2012).

APELAÇÃO CÍVEL _. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO _
,CAPITALIZAÇÃO - AUSENCIA DE PACTUAÇÃO - ILEGALIDADE _
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. A capitalização de juros é
permitida em contratos celebrados a partir de 30-3-2000, desde que tenha
havido previsão contratual acerca da cobrança de juros capitalizados. É
permitida a compensação dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula
306 do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MG - AC: 10620130029767001
MG , Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/07/2015, Câmaras
Cíveis / 133 CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
.ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO
ADVOGADO.IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM
CRÉDITO DIVERSO. INAPLICABILIDADEDA SÚMULA N° 306/STJ. 1..
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Os. honorários advocatícios constituem-se em direito autônomo doadvogado
e não podem ser compensados com créditos de naturezadistinta. 2. Agravo
regimental provido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 975009 SC
2007/0180351-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEV A,
Data de Julgamento: 16/10/2012, T3 -TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 19/10/2012)

APELAÇÃO CÍVEL (ARRENDANTE). ARRENDAMENTO
MERCANTIL. AÇÃO DECLARA TÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM TUTELA
.INIBITÓRIA. (I) COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
SUA PACTUAÇÃO. POSIÇÃO ATUAL DO STJ. RECURSO
REPETITIVO (11)COBRANÇA DE TAXAS DE ABERTURA DE CONTA
E DE EMISSÃO DE CARNÊ. ILEGALIDADE. RECURSO ADESIVO
(ARRENDATÁRIO). HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 400,00.
MAJORAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NA
MESMA PROPORÇÃO. SÚMULA 306/STJ. 1. A cobrança de comissão de
permanência se destina a remunerar o mútuo após o vencimento da
obrigação, posto que é incongruente que, vencida e impaga a parcela, não
tenha qualquer atualização posterior além de juros moratórios e multa ..2. É
abusiva a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e de Taxa de
Emissão de Boleto (ou de Cobrança) (TEC), visto que são inerentes aos
custos da própria atividade administrativa da arrendadora. APELAÇÃO
CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO
DESPROVIDO.(TJ-PR 7697750 PR 769775-0 (Acórdão), Relator: Osvaldo
Nallim Duarte, Data de Julgamento: 23/05/2012, 183 Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Preliminar: Não há falar em deferimento da antecipação de tutela, haja vista
que não houve alteração fática que justifique a revisão da decisão .que
revogou a medida. Dos juros remuneratórios: Demonstrado pelo contrato ora
revisado que a taxa dos juros remuneratórios está acima da média praticada
no mercado, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado. Da
capitalização dos juros: Ausência de abusividade na aplicação da
capitalização mensal dos juros remuneratórios para os contratos bancários
fITmados após 31.03.2000. Inteligência do art. 5° da Medida Provisória nO
2.170-36/01. Da compensação e restituição de valores: Existindo abuso por
parte da instituição fmanceira na cobrança dos valores contratados ora
revisados, viável a compensação e/ou restituição de valores -pretendida pela
parte autora. Da compensação dos honorários advocatícios de sucumbência:
Aos honorários advocatícios de sucumbência devem ser garantidos a
autonomia e o reconhecimento de sua natureza alimentar. A jurisprudência,
inclusive com edição de Súmula (306, do STJ), autoriza a compensação
.dos honorários advocatícios, quando presente a sucumbência recíproca.
No entanto, apesar desse entendimento majo.ritário é hora de ser
enfrentada a questão com as ... luzes do novo Código de Processo Civil
para assim, afastar-se desde logo a compensação de honorários
advocatícios de sucumbência. PRELIMINAR REJEITADA. APELO
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO. RECURSO ADESIVO
PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível N° 70065463945, Décima
Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker, Julgado em 23/07/2015).(TJ-RS - AC: 70065463945 RS , Relator:
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Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 23/07/2015, Décima Sétima
Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/07/2015)

Pata Welington Luzia Teixeira (2009), "se os honorários de advogado, de qualquer espécie, já que a decisão do
Supremo Tribunal Federal nãd fez nenhuma distinção, possuem caráter alimentar, ou seja, têm preferência no momento
do pagamento e visam a manutenção do advogado e da sua família, nada mais justifica as decisões judiciais que ainda
determinam a sua cOlnpensação, nas hipóteses de sucumbência recíproca, mesmo existindo previsão legal para tanto".

Arida (2015) finaliza seu entendimento, dispondo. que o equívoco dessas decisões, é inescondível ao se atentar
para a grande conquista da classe dos advogados, com a edição da Lei nO8.906, de 04 de julho de 1994, a partir da qual,
os benefiéiários da norma legal passaram a ser os advogados patrocinadores dos serviços de advocacia dentro do
processo judicial, e não mais as partes.

Paulo Henrique dos Santos Lucon (2015) descreve que a aplicação do artigo 21 do Código de Processo Civil,
nada mais representa do que uma indevida autorização legal para a disposição de direito alheio.

Essas considerações são claras de que a sentença determinará os honorários advocatícios, que serão pagos pelo
vencido, os quais pertencem ao patrono do vencedor por disposição da Lei. Outrossim, tais considerações são muito
importantes pois são dessas verbas é que os causídicos retiram valores para manter-se pes~oal e profissionalmente,
situação esta já devidamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (ARIDA,
2015).

Todavia, o lnais importante é a existência de alteração no queconceme a legitimidade ativa para execução dos
honorários advocatícios, pois pertence ao advogado, e somente este é parte interessada em executar autonomamente ou
nos mesmos autos a sentença no que tange especificamente sobre tal assunto (ARIDA, 2015).

Assim já se lnanifestou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL-RECURSO CONTRA SENTENÇA NA PARTE EM
QUE NÃO FIXOU VERBA HONORÁRIA - PRETENSÃO RECUR.SAL
QUE SÓ ALCANÇA INTERESSE DO ADVOGADO REPRESENTANTE
DA PARTE VENCEDORA - FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE
RECURSAL DA PRÓPRIA PARTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 23 DO
EOAB - NÃO- CONHECIMENTO - Se o recurso de apelação é voltado
apenas contra a parte da sentença que não fixou verba honorária, a
legitimidade e o interesse recursal são do advogado que representa a parte
vencedora, de acordo com o art. 23 do atual EOAB, pelo que não se conhece
de recurso interposto pela própria parte.".

Rodney Silva (2014) comenta sobre a iniciativa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande
do Sul, quando elTI 2008 apresentou o PL 4327/2008, no qual se diziam entender que a Súmula 306 do STJ é
absolutamente incorreta do ponto de vista técnico, pois não interpreta corretamente a legislação federal, ao estabelecer a
compensação de honorários entre partes que não tem relação de crédito e débito, relação que não existe entre clientes e
advogados, e isso contraria inclusive o Estatuto da Advocacia e da OAB.

No início de 2010, o projeto foi definitivamente aprovado, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara dos Deputados. Em abril de 2010, a proposta avança na Comissão de Constituição e Justiça do
Senado cóm a sigla PLC 13/2010 e acaba sendo apensada ao novo Código de Processo Civil. Com o andamento do
Novo Código de processo Civil a matéria foi incluída de forma definitiva no texto (SILVA, 2014).

O projeto do Novo Código de Processo Civil busca por fim a esta divergência através de uma substancial
modificação neste sentido, recorihecendo o trabalho profissional e intelectual prestado, resguardando os direitos
individuais e personalíssimos em favor dos advogados, (SAKAI, 2014).

De~tarte, o artigo 85 do Novo Código de Processo Civil dispõe sobre o pagamento das verbas honorárias pagas
pelo vencido, apresentando expressamente em se parágrafo 14, o atual entendimento de que "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".

Nos casos de sucumbência recíproca que trata o artigo 86 do Novo Código de Processo Civil, José Miguel Garcia
Medina (2015) atenta que é vedada a compensação em caso de sucumbência parcial, no entanto o artigo 86 deve ser
compreendido a partir da leitura do parágrafo 14 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, uma vez que os
honorários são remuneração pelo trabalho do advogado, bem como pertencem exclusivamente ao advogado.

Em que pese o novo código ainda não estar em vigor, já observamos julgados recentes utilizando este
entendimento:
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO
ART. 535, I E II DO CPC. OMISSÃO NO mLGADO. DA QUESTÃO DA
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. Aos honorários advocatícios de sucumbência devem ser
garantidos a autonomia e o reconhecimento de sua natureza alimentar. A
jurisprudência, inclusive com edição de Súmula (306, do STJ), autoriza a
compensação dos honorários advocatícios, quando presente a sucumbência
recíproca. No entanto, apesar desse entendimento majoritário é hora de ser
enfrentada a questão com as luzes do Novo Código de Processo Civil para
assim, afastar-se desde logo a compensação de honorários advocatícios de
sucumbência. EMBARGOS DECLARA TÓRIOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITO INFRINGENTE. (Embargos de Declaração N° 70065228074,
Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do. RS, Relator: Gelson
Rolim Stocker, Julgado em 02/07/2015). (TJ-RS -ED: 70065228074 RS ,
Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 02/07/2015, Décima
Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
06/07/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO
ART. 535, I E II DO CPC. OMISSÃO NO JULGADO. DA QUESTÃO DA
COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ÁDVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Não houve omissão no
julgado quanto a não compensação, pois esta restou expressa no voto. Porém,
resta aclarado e melhor fundamentado, sem efeito infringente. Apesar do
Enunciado da Súmula 306 do STJ, é hora de ser enfrentada a questão com as
luzes do novo Código de Processo Civil para assim, afastar-se desde logo a
compensação de honorários advocatícios de .sucumbência. Dá-se por
prequestionadas todas as questões e dispositivos legais objetos do recurso.
EMBARGOS DECLARA TÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITO
INFRINGENTE. (Embargos de Declaração N° 70066006701, Décima Sétima
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker,
Julgado em 27/08/2015) (TJ-RS - ED: 70066006701 RS , Relator: Gelson
Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Sétima Câmara
Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/09/2015).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA
.DESCONTO DE TÍTULOS E DE CRÉDITO "CARTEIRA B". TAXA DE
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES. 'APLICAÇÃO DO CDC.
REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR.
COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. ENUNCIADOS 285 E 306 DA
.SÚMULA DO STJ. 1. Não ocorrendo a juntada dos contratos aos autos, de .
maneira que é não conhecido '0 percentual dos juros remuneratórios,
circunstância fática e contratual alheia à instância especial, a jurisprudência
do STJ firmou seu posicionamento no sentido de que prevalece a taxa média
de mercado (23 Seção, REsp 1.112.8801PR, ReI. Ministra Nancy Andrighi,
DJe de 19.5.2010).2. Nos termos do Verbete sumular 285 do STJ, a redução
da multa moratória para 2%, tal como definida na Lei 9.298/1996, que
modificou o Código de Defesa do Consumidor, somente é possível para os
contratos celebrados após a sua vigência, hipótese diversa da dos autos. 3.
Conforme o enunciado 306, da Súmula desta Corte, o caráter alimentar dos
honorários advocatícios não é óbice a sua compensação. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1243240 SC
2011/0052443-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento: 20/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
27/11/2014).
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APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS .
.CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE
VALORES. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Preliminar: Não há falarem deferimento da antecipação de tutela, haja vista
que não houve alteração fática que justifique a revisão da decisão que
revogou a medida. Dos juros remuneratórios: Demonstrado pelo contrato ora
revisado que a taxa dos juros remuneratórios está acima da média praticada
no mercado, impõe-se a limitação dos juros à taxa média de mercado. Da
capitalização dos juros: Ausência de abusividade na aplicação da
capitalização mensal dos juros remuneratórios para os contratos bancários
firmados após 31.03.2000. Inteligência do art. 5° da Medida Provisória nO
2.170-36/01. Da compensação e restituição de valores: Existindo abuso por
parte da instituição financeira na cobrança dos valores contratados ora
revisados, viável a compensação e/ou restituição de valores pretendida pela
parte autora. Da compensação dos honorários advocatícios de
sucumbência: Aos honorários advocatícios de sucumbência devem ser
garantidos a autonomia e o reconhecimento de sua natureza alimentar.
A jurisprudência, inclusive com edição de Súmula (306, do STJ),
autoriza a compensação dos honorários advocatícios, quando presente a
sucumbência recíproca. No entanto, apesar desse entendimento
.majoritário é hora de ser enfrentada a questão com as ... luzes do novo
Código de. Processo Civil para assim, afastar-se desde logo a
compensação de honorários advocatícios de sucumbência. PRELIMINAR
REJEITADA. APELO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível N°
70065463945, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 23/07/2015). (TJ-RS - AC:
70065463945 RS , Relator:. Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento:
23/07/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da
Justiça do dia 28/07/2015).

3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do presente artigo será a pesquisa bibliográfica. 'Isso porque são
necessárias técnicas de pesquisas e investigações bibliográficas em manuais e livros de Direito Civil e Processual Civil,
bem como em artigos científicos. e revistas publicadas nesta área. Igualmente, buscam-se elucidar os atuais
entendimentos jurisprudenciais e sumulados dos nossos tribunais a respeito do tema.

Quanto à metodologia, o trabalho faz a opção pelo método dedutivo, pois este método utiliza leis gerais para
compreensão de outras questões. Assim, a pesquisa além de reunir diversos pensamentos doutrinários também
explanará os entendimentos dos diversos tribunais e seus julgados em forma de jurisprudência ..

A escolha desse tipo de abordagem surge após diversas leituras de artigos e decisões polêmicas sobre a questão
dos honorários advocatícios, a aplicação da compensação dos honorários, e natureza jurídica.

À visto disso, a pesquisa bibliográfico pretende Discutir e analisar a evolução ocorrida na Legislação vinculada à
aplicação do instituto da compensação de honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca ou parcial, da sua
ilegalidade e futura vedação junto ao Novo Código de Processo Civil, com objetivo de auxiliar no pensamento crítico
sobre a utjlização do instituto da compensação dos honorários fixados judicialmente.

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES

Os honorários advocatícios em suma são muito importantes para os profissionais, visto que através deles que
mantem seu sustento, escritório, famílias, chegando a ser considerado verba de caráter alimentar, .e ainda com a
conseqüente prioridade de crédito em casos de falência entre outras situações (ARIDA 2015).
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A sucumbência decorre da procedência do pedido, ainda que parcial. Com a sucumbência, o juiz condenará a
parte vencida ao, pagamento de honorários advocatícios em proporção ao êxito obtido na causa pelos advogados das
partes, conforme prevê o art. 20 do Código de Processo Civil (SAKAI, 2014).

Miguel Garcia Medina (2015), dispõe que o entendimento sobre a compensação de honorários e a edição da
SÚlnula 306 do Superior Tribunal de Justiça foi uma interpretação completamente equivocada, nas quais muitos
doutrinadores e magistrados seguiam essa concepção.

Partindo dessa premissa, o que observamos foi a aplicação descabida da compensação dos honorários,
infringindo um direito de personalíssima do advogado, uma vez que a verba honorária tem caráter alimentar sendo
direito autônomo do advogado e não da parte, cabendo somente a ele executar esse saldo.

Teresa Arruma Alvim Wambier (2015), diz que a realidade da interpretação combinada dos artigos 22, 23e 24
do antigo Código Civil de 1916, em vigor no Código de 2003, chegamos facilmente à conclusão de que as verbas de
sucumbência, por pertencerem ao advogado, em caso de sucumbência parcial da lide são incompensáveis. Ocorre que o
texto da Lei Substantiva Civil, quando trata da compensação entre créditos e débitos, vedava, terminantemente a
compensação em prejuízo de terceiros. Isso não impediu que o Superior Tribunal de Justiça, em flagrante ofensa a duas
literais disposições. legais de Leis Ordinárias, desse esmola com o chapéu alheio e, no caso, editasse a famigerada
súmula 306, súmula esta que gerou inúmeros prejuízos a uma infmidade de advogados que contam com os valores que
recebem 40s processos para seu sustento.

O que era para ser simples tomou-se complexo através da Súmula 306 que inovou no entendimento da Lei, e
determinou a previsão da cOlrÍpensação dos honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca (WAMBIER,
2015).

O projeto do Novo Código de Processo Civil busca por fim a esta divergência através de uma substancial
modificação neste sentido, reconhecendo o trabalho profissional e intelectual prestado, resguardando os direitos
individuais e personalíssimos em favor dos advogados, (SAKAI, 2014).

José Miguel Garcia Medina (2015), dispõe que os honorários podem ser contratuais, fixados por arbitramento
judicial e sucumbência (artigo 22 e seguintes da Lei 8.906/1994). Nesse contexto, qualquer que seja a sua modalidade,
os honorários constituem remuneração pelo trabalho do advogado, logo possui natureza alimentar.

Ainda segundo José Miguel Medina (2015), na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a doutrina seguia
o entendimento da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo Civil veda a compensação
de honorários em caso de sucumbência parcial, conforme artigo 85 parágrafo 14, razão pela qual a Súmula 306 do STJ
resta sem aplicação.

Como visto, de acordo com o art. 23 da lei 8.906/94 - e agora também de acordo com o art. 85, 914, do
NCPC - os honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora, logo, nos casos de
sucumbência parcial, não haverá aquela necessária reunião exigida pela lei em uma mesma pessoa das figuras do
credor e do devedor que justifique a extinção das obrigações correspectivas. O autor, por exemplo, que foi em parte
vencido deve honorários para o advogado do réu, mas ele não é parte legitima (apenas o seu advogado que o é) para
exigir do réu o pagalnento dos honorários devidos. Em outras palavras, na prática, a aplicação do art. 21 do CPC de
1973 nada mais representava! do que uma indevida autorização legal para a disposição de direito alheio. Por isso,
andou bem o Novo Código ao revogá-lo, e por conseqüência ao retirar o substrato legal para a aplicação da súmula
306 do STJ (LUCON, 2015). .

Em síntese segundo Maria Katsue Sakai (2014), é possível verificar do texto do projeto do novo Código de
Processo Civil que questões importantes relativas aos honorários advocatícios foram modificadas, demonstrando um
especial reconhecimento do trabalho prestado pelos advogados, por parte dos legisladores e dos juristas que
participaralu deste processo de formulação do novo CPC e, com isso, resguardando nos dispositivos constantes do
projeto do novo CPC o direito do advogado da causa ao recebimento dos honorários sucumbenciais, em decorrência de
efetiva prestação de serviços intelectuais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após breve análise doutrinária e jurisprudencial através dos métodos de pesquisa, podemos concluir que a
aplicação da súmula 306 do Supremo Tribunal de Justiça viola os direitos personalíssimos do recebimento de
honorários pelos advogados, e que representa uma indevida autorização legal para a disposição de direito alheio,' uma
vez que os honorários são direitos exclusivos dos advogados.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: "Conforme o disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994,
os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao advogado, consubstanciando prestação alimentícia
cuja satisfação pela Fazend(l ocorre via precatório, observada ordem especial restrita aos créditos de natureza
aliInentícia, ficando afastado o parcelamento previsto no art. 78 da ADCT, presente na EC 30 de 2000" (STF, RE
470.470/DF. ReI. Min. Marco Aur.élio. DJ 13.10.2006).
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Nesse sentido, afrrlTIOU-Sesimilarmente o Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do STJ é pacífica em
considerar honorários sucumbenciais e contratuais como" verba de natureza alimentar" (STJ, AgRg no REsp
986.559/PR, reI. Ministro Humberto Martins.2a T.,j. 16.12.2008).

Constatamos que o ent~ndimento sempre foi em atribuir caráter alimentar aos honorários advocatícios, e que, no
entanto a discordância teve início com o advento da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça.

OutrossÍln, diante de tantas .divergências conforme demonstrado através de julgados, o Novo Código de Processo
Civil busca a modificação e proteção do instituto, reconhecendo o trabalho profissional e intelectual prestado,
resguardando os direitos individuais dos advogados.

AssÍln preconiza José Miguel Garcia Medina (2015), os honorários advocatícios pertencem ao advogado (artigo
23 da Lei 8.906/1994). Os honorários são remuneração pelo trabalho do advogado, tendo caráter alimentar. Nesse
sentido, o Novo Código de Processo Civil dispõe que é vedada a compensação dos honorários, razão pela qual, a
Súmula 306 do STJ resta sem aplicação, à luz do Novo Código de Processo Civil.

Concluímos que o ideal. buscado por este novo Código de Processo Civil é uma linguagem mais simples, a
celeridade do processo, à inovação e à modernização dos procedimentos, mas sem deixar de observar o devido processo
legal. Em suma, ü' projeto do novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade à prestação jurisdicional
(SAKAI,2014).
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