
Corte Especial do STJ começa a julgar valor de honorários
de advogados
No caso concreto, os ministros analisam se poderá ser cobrado o valor de R$ 20 mil ou R$ 250 mil
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A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) começou a julgar ontem uma questão importante para

os advogados: a fixação de honorários de sucumbência. Por enquanto, apenas o relator, o ministro

Herman Benjamin, votou no julgamento, contrário ao pedido de profissionais que atuaram em uma causa

simples e exigem percentual sobre o montante discutido e não um valor fixo.

O julgamento foi suspenso por um pedido de vista da ministra Nancy Andrighi. Na ação, os advogados de

uma sócia incluída indevidamente em uma execução fiscal pedem honorários de R$ 250 mil - 10% do valor

da causa, de aproximadamente R$ 2,5 milhões.

Já a Fazenda Nacional defende um valor menor, com a alegação de que o caso não envolve mérito. O

Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, que abrange a região Sul do país, havia fixado os honorários

em R$ 20 mil, com base no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC).

O dispositivo afirma que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,

quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa -

que considera questões subjetivas, como o zelo do advogado, o lugar em que o serviço foi prestado, a

importância da causa e o trabalho feito pelo profissional.

Para os advogados, deve ser aplicado o parágrafo 3º do mesmo artigo do CPC, que estabelece alguns

critérios para honorários nos casos em que a Fazenda Pública é parte, como mínimo de 10% e máximo de

20% sobre a condenação ou proveito econômico de até 200 salários mínimos (cerca de R$ 200 mil). O

percentual cai conforme a base aumenta, chegando à faixa de 1% a 3% sobre valores acima de 100 mil

salários mínimos (R$ 100 milhões).

Trata-se do leading case sobre honorários, segundo Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ele representa os advogados no caso (REsp 1644077). “Basta que a

Fazenda ingresse com uma ação de execução e os honorários em favor do advogado público são de 10%.

Mas se o advogado privado vence a União não quer que ele tenha 1% do valor pleiteado”, afirmou em

sustentação oral.

Para ele, “é importante que os honorários sejam fixados em valores expressivos para que não haja uso

predatório da Justiça”. Nas causas de valores elevados, acrescentou, o percentual é menor e geralmente é

fixado em 1%. O advogado citou decisões da 2ª Turma e da 2ª Seção do STJ no mesmo sentido do que a

categoria pleiteia.

O advogado-geral da União, José Levi, defendeu a aplicação do parágrafo 8º para reconhecer o trabalho e

remunerar a profissional, mas levando em consideração que a execução continua tramitando. “O que for

definido aqui será válido para os dois lados”, afirmou. Ainda segundo Levi, existem precedentes da 2ª e da

4ª Turmas do STJ no sentido defendido pela União.

O procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano, disse no julgamento que não é possível acreditar

que o CPC tenha “riscado do mapa” o conceito de exorbitância. Tanto, acrescentou, que ele traz critérios de

ponderação para avaliar a remuneração justa em cada contexto, como o zelo do profissional e

complexidade do trabalho.



Em seu voto, o relator, ministro Herman Benjamin, negou o pedido dos advogados do caso. Por causa de

uma indicação de pedido de vista da ministra Nancy Andrighi, ele não leu seu voto, fez apenas algumas

considerações gerais.

O relator afirmou que não se trata de um favorecimento, mas de uma solução justa para a matéria. “Foram

citados vários precedentes, em todos os sentidos, inclusive de minha relatoria, mas esse é o momento que

temos para avaliar as várias posições propostas”, disse.
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