
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.710 - SC  (2015/0056727-0)     

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

RECORRENTE : BEATRIZ LUCIA DO AMARAL PFUTZENREUTER 

ADVOGADOS : CLÁUDIO SANTOS DA SILVA  - DF010081 

 LUÍS FERNANDO SILVA  - SC009582 

 MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 

 MAURO BORGES LOCH  - RS066815 

 EDUARDO UBALDO BARBOSA  - DF047242 

RECORRENTE : EDIO JOSE DA SILVA 

RECORRENTE : ELIZABETH MARIA VIEIRA 

RECORRENTE : ATAIDES RIBEIRO DE BARROS 

ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 

 GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART  - SC019171 

 EMMANUEL MARTINS E OUTRO(S) - SC023080 

RECORRIDO : UNIÃO 

ASSISTENTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL  

ADVOGADOS : JOSÉ LUIS WAGNER  - RS018097 

 MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO  - PI002525 

ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS  - DF011694 

 PRISCILLA LISBOA PEREIRA  - DF039915 

 ALEXANDRE PONTES ALVES  - DF043880 

 EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO 
CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO 
ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS 
AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA 
UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS 
VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
ESPECIAL PROVIDO.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 
2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, 
com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça”.
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à 
execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser 
fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente 
autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca 
entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o 
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limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de 
créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 
do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados 
em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de 
execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à 
execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, 
vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 
543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas, o seguinte resultado de 
julgamento:  Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro 
Relator retificando o voto anteriormente proferido para aderir ao voto do Sr. Ministro 
Raul Araújo, os votos dos Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Nancy Andrighi, 
Humberto Martins, Jorge Mussi e Luis Felipe Salomão acompanhando o voto do Sr. 
Ministro Relator, e os votos dos Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og 
Fernandes divergindo parcialmente quanto à fixação da tese, a Corte Especial, por 
unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Nancy 
Andrighi, Humberto Martins, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes 
e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. Votaram parcialmente 
vencidos, quanto à fixação da tese, os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Og 
Fernandes.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 
Maria Thereza de Assis Moura e Herman Benjamin e Paulo de Tarso Sanseverino 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Francisco 
Falcão. 

Convocado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz. 
 

Brasília (DF), 18 de dezembro de 2018.

MINISTRA LAURITA VAZ 
Presidente

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 
Relator
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Republicado por determinação do Relator para retificação da Ementa.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2015/0056727-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.520.710 / SC

Números Origem:  00017350220124040000  00065885420124040000  17350220124040000  200972000059831  
9800075763

PAUTA: 06/12/2017 JULGADO: 01/02/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BEATRIZ LUCIA DO AMARAL PFUTZENREUTER 
ADVOGADOS : CLÁUDIO SANTOS DA SILVA  - DF010081 

 LUÍS FERNANDO SILVA  - SC009582 
 MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
 MAURO BORGES LOCH  - RS066815 
 EDUARDO UBALDO BARBOSA  - DF047242 

RECORRENTE : EDIO JOSE DA SILVA 
RECORRENTE : ELIZABETH MARIA VIEIRA 
RECORRENTE : ATAIDES RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 

 GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART  - SC019171 
 EMMANUEL MARTINS E OUTRO(S) - SC023080 

RECORRIDO : UNIÃO 
ASSISTENTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
ADVOGADOS : JOSÉ LUIS WAGNER  - RS018097 

 MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO  - PI002525 
 PRISCILLA LISBOA PEREIRA  - DF039915 
 ALEXANDRE PONTES ALVES  - DF043880 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Servidor 
Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice da URV Lei 
8.880/1994

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Adiado o julgamento por indicação do Sr. Ministro Relator.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.710 - SC (2015/0056727-0)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : BEATRIZ LUCIA DO AMARAL PFUTZENREUTER 
ADVOGADOS : CLÁUDIO SANTOS DA SILVA  - DF010081 
   LUÍS FERNANDO SILVA  - SC009582 
   MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   MAURO BORGES LOCH  - RS066815 
   EDUARDO UBALDO BARBOSA  - DF047242 
RECORRENTE : EDIO JOSE DA SILVA 
RECORRENTE : ELIZABETH MARIA VIEIRA 
RECORRENTE : ATAIDES RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART  - SC019171 
   EMMANUEL MARTINS E OUTRO(S) - SC023080 
RECORRIDO : UNIÃO 
ASSISTENTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL  
ADVOGADOS : JOSÉ LUIS WAGNER  - RS018097 
   MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO  - PI002525 
   PRISCILLA LISBOA PEREIRA  - DF039915 
   ALEXANDRE PONTES ALVES  - DF043880 

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Trata-se de recurso especial interposto por Beatriz Lúcia do Amaral Pfutzenreuter e outros, com 

base nas alíneas "a" e "c" do inc. III do art. 105 da Constituição Federal, manejado contra 

acórdão oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, por maioria, deu parcial 

provimento ao agravo de instrumento manejado pelos recorrentes, nos termos da seguinte 

ementa:

SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.
1. É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução individual de 
sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não 
embargada (Súmula 345 do STJ).
2. Entretanto, a fixação de honorários é exclusivamente para hipótese de pronto 
pagamento pelo devedor. Havendo a interposição de embargos, eventual 
percentual de honorários provisórios recairá sobre a parte incontroversa. No 
tocante à parte controvertida do débito, incidirão honorários apenas ao final dos 
embargos, após a apuração definitiva do quantum debeatur e o sopesamento da 
sucumbência de cada parte, segundo a solução final dos embargos.
3. Se forem opostos embargos à execução e, nestes, a parte embargada for 
condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, possível a 
compensação desses honorários com os arbitrados no processo de execução do 
mesmo título, sem que tal implique ofensa ao disciplinado no art. 23 da Lei n. 
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8.906/1994.

Os recorrentes opuseram embargos de declaração na origem (e-STJ, fls. 333/337), que 

foram rejeitados, ante a ausência de vícios no acórdão embargado, nos termos do acórdão das 

fls. 338/344 (e-STJ).

Nas razões do recurso especial, os recorrentes apontam, além do dissídio 

jurisprudencial, violação do art. 20, §§ 3° e 4°, do CPC/1973 e do art. 1°-D da Lei n. 9.494/1997. 

Entendem que é possível o arbitramento de verba honorária definitiva, e não provisória, nas 

execuções individuais de sentença coletiva, independentemente da superveniência ou não de 

embargos à execução. Entendem, ainda, que não se admite a substituição da verba honorária 

fixada na execução por aquela fixada nos embargos, em razão da autonomia dos processos de 

execução e dos embargos, de sorte que, "havendo embargos do devedor, novos honorários 

haverão de ser fixados", independentemente dos já fixados anteriormente na execução, 

admitindo-se, assim, a cumulação da verba arbitrada na execução, com aquela fixada nos 

embargos. Invocam, também, a Súm. n. 345/STJ.

Pugnam, por fim, pela "reforma do acórdão de modo a manter-se a fixação de 

honorários nos embargos à execução, afastando-se, ainda, por completa aplicação da regra 

inserta no art. 1°-D da Lei n. 9.494/1997 ao caso dos autos".

A recorrida ofereceu contrarrazões ao recurso especial, pugnando pelo seu não 

provimento (e-STJ, fls. 361/369), em razão da impossibilidade de cumulação dos honorários 

arbitrados na execução contra a Fazenda Pública com os honorários dos embargos à execução, 

na medida em que "a ação de execução e a ação de embargos formam sucumbência única, 

sendo inviável a cumulação de verbas honorárias".

O Presidente do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso 

especial como representativo da controvérsia (e-STJ, fl. 380).

Por meio da decisão de fls. 388/389 (e-STJ), recebi o presente feito como emblemático 

da controvérsia, afetando-o à sistemática dos recursos especiais repetitivos (art. 543-C do CPC e 

Resolução STJ 08/2008), a fim de submeter à Corte Especial do STJ a seguinte tese 

controvertida: "possibilidade ou não de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à 

execução com aquela arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a sua 
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compensação".

Às fls. 398/408 (e-STJ), o Banco Central do Brasil requereu sua admissão no feito na 

qualidade de amicus curiae, enquanto às fls. 409/429 (e-STJ) o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil requereu seu ingresso na condição de assistente simples dos recorrentes.

As partes não se opuseram ao ingresso da Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil na qualidade de assistente simples dos recorrentes (e-STJ, fls. 440/442).

Às fls. 445/446 (e-STJ), indeferi o pedido do Banco Central do Brasil de ingresso no 

feito na qualidade de amicus curiae, em razão da ausência de representatividade que justificasse 

a intervenção formal no feito, ainda mais quando a controvérsia não encontraria pertinência com 

as atribuições legais do Banco Central do Brasil.

Às fls. 447/449 (e-STJ) deferi o pedido de intervenção do Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil como assistente simples dos recorrentes.

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso 

especial (e-STJ, fls. 430/433), nos termos da seguinte ementa:

Recurso Especial. Execução individual de sentença coletiva. Honorários 
advocatícios. Súmula 345 do STJ. Embargos à Execução. Autonomia em relação 
à ação executiva. Fixação provisória. Possibilidade. Precedentes do STJ. Parecer 
pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Especial.

É, em síntese, o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.710 - SC (2015/0056727-0)
  

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO 
STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA DAS AÇÕES. 
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. 
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, 
segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
2. Sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, os embargos do 
devedor constituem ação de conhecimento, que não se confunde com a ação 
de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de 
forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde 
que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo de 20% 
previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de 
créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 
do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados 
em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução 
com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a 
compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do 
CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

  
  
    
     

   VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES (Relator): 

Inicialmente, é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado 

Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
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Sem preliminares processuais, passo ao exame do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de cumulação da verba honorária 

fixada em embargos à execução de sentença contra a Fazenda Pública com aquela arbitrada na 

própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a sua compensação.

Da Cumulação

Trato da primeira questão: cumulação das verbas honorárias fixadas em execução e em 

seus consequentes embargos à execução.

Sustentam os recorrentes a possibilidade de cumulação das verbas, já que constituem 

ações autônomas.

Por outro lado, a recorrida sustenta a impossibilidade de cumulação dos honorários 

arbitrados na execução contra a Fazenda Pública com os honorários dos embargos à execução, 

na medida em que "a ação de execução e a ação de embargos formam sucumbência única, 

sendo inviável a cumulação de verbas honorárias".

O tribunal de origem decidiu que é cabível a fixação de honorários advocatícios em 

execução individual de sentença proferida em ação coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que 

não embargada (Súm. 345/STJ), sendo que, na hipótese de interposição de embargos à execução, 

os honorários anteriormente arbitrados em sede de execução de sentença incidirão na parcela 

incontroversa, enquanto que sobre a parcela controvertida incidirá sucumbência única, a ser 

arbitrada apenas ao final dos embargos à execução (e-STJ fl. 326).

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, por meio de seus diversos órgãos 

fracionários – inclusive por esta Egrégia Corte Especial –, vem admitindo, de há muito, a 

cumulação de verbas honorárias fixadas na execução e nos embargos à execução, sendo 

necessário, apenas, que o somatório dos valores obedeça ao limite percentual máximo previsto no 

§ 3º do art. 20 do CPC/1973. Vejam-se, por amostra, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. 
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POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DEFINITIVA NOS EMBARGOS DO 
DEVEDOR.
1. "A Corte Especial, em recentes julgados, manifestou-se sobre a matéria versada 

nos presentes embargos, reconhecendo ser admissível a cumulação da verba 

honorária estipulada na ação de execução com a dos embargos do devedor, 
podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da 
última ação, desde que se estipule que o valor fixado atenda a ambas". (AgRg nos 
EREsp 1.338.422/RS, Rel. Min. GILSON DIPP, Corte Especial, DJe 21/10/13).
2. Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem embargos de divergência, 
quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão 
embargado".
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EREsp 1265293/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 02/09/2015, DJe 21/09/2015)

EXECUÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS. CUMULAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
I - Este eg. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que 
os embargos do devedor constituem-se em verdadeira ação de conhecimento, 

autônomos à ação de execução, motivo pelo qual é cabível a fixação de 

honorários advocatícios nas duas ações, desde que a soma das condenações 

não ultrapasse o limite máximo de 20% estabelecido pelo art. 20, § 3º, do 

CPC. Precedentes: REsp nº 1.130.634/RS, Rel. Min. ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2009, AgRg nos EDcl no REsp nº 
1.110.073/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 
24/08/2009, REsp nº 786.979/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2009, EREsp nº 81.755/SC, Rel. Min. 
WALDEMAR ZVEITER, CORTE ESPECIAL, DJ de 02/04/2001.
II - Embargos improvidos.
(EREsp 659.228/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, 
julgado em 01/08/2011, DJe 29/08/2011)

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES 
AUTÔNOMAS. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 345 DO STJ. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA 
EM DEBATE ESTÁ AFETADA À PRIMEIRA SEÇÃO PARA SER DECIDIDA 
EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. ART. 543-C DO CPC. AGRAVO 
REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.
1.   A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de 
orientar que a determinação de suspensão dos processos que foram afetados com 
fundamento no art. 543-C do CPC somente atinge os recursos em trâmite perante 
os Tribunais Estaduais e Regionais Federais, não se aplicando aos processos em 
curso nesta instância superior. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. 
1.174.957/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 26.11.2013; 
AgRg no AgRg nos EREsp. 1.268.960/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Corte 
Especial, DJe 23.9.2013; e AgRg nos EAREsp. 114.752/PR, Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 29.5.2013.
2.   Esta Corte firmou a orientação de que, nos Embargos à Execução, como ação 

Documento: 1670111 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 02/04/2019 Página  10 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

autônoma, são devidos os honorários advocatícios de forma independente e 

cumulativa em relação àqueles fixados na Execução; a somatória das verbas, no 
entanto, deve obedecer ao limite percentual máximo previsto no § 3o. do art. 20 
do CPC.
3.   Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1193551/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE 
EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. 
CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. In casu, a Corte Regional entendeu que a verba honorária arbitrada na ação 
executória se deu de modo provisório e que, na hipótese de interposição de 
embargos do devedor, como ocorrido no caso, a decisão anteriormente prolatada 
fica substituída pela sentença proferida nos autos incidentais, excluídos os 
honorários anteriormente fixados na execução. 

2. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os 

Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se 

confunde com a Ação de Execução, os honorários advocatícios devem ser 

fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas 

ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite 

máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.
3. Recurso Especial provido.
(REsp 1670357/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017)

PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. 
AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.
1.  A jurisprudência do STJ admite o arbitramento de honorários advocatícios de 

modo cumulativo (na Execução Fiscal e nos Embargos do Devedor), em razão 
da autonomia das demandas.
2. Recurso Especial provido.
(REsp 1651692/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 09/03/2017, DJe 20/04/2017)

PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  ART. 20, § 4º, DO CPC. PEDIDO DE 
MINORAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1.  Hipótese  em  que  o Tribunal de origem, soberano na análise das 
circunstâncias  fáticas e probatórias da causa, concluiu que a verba honorária  
deveria  ser fixada em 10% sobre o valor executado, a fim de   remunerar   de   
forma   adequada  e  proporcional  o  trabalho desenvolvido pelo causídico na 
execução do título judicial.
2.  A  revisão  do  valor fixado a título de honorários advocatícios esbarra  no  
óbice  da Súmula 7/STJ, por envolver reexame de fatos e provas.  Além disso, a 
alteração dessa parte da condenação somente é possível  quando  o  montante  
estabelecido  se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na espécie.
3.  O  STJ  possui entendimento firmado de que os honorários fixados nos  

Embargos  à Execução são independentes e cumulativos em relação àqueles  
fixados  na  execução;  o somatório das verbas, no entanto, deve  obedecer  ao 
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limite percentual máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1461284/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte admite o arbitramento de honorários 

advocatícios tanto na execução quanto nos embargos do devedor, 
ressaltando-se, porém, a possibilidade de a sucumbência final ser determinada 
definitivamente nos embargos, desde que fique claro que o valor fixado nos 
embargos à execução atende a ambos os incidentes. Precedentes da Corte 
Especial.
2. No caso em apreço, não há nenhuma referência no acórdão que julgou os 
embargos de que a verba honorária ali fixada abrange ou substitui aquela 
previamente arbitrada para remunerar o trabalho do causídico na execução.
3. Na hipótese, não há como afastar a possibilidade de cumulação das duas 
verbas - amplamente aceita pela jurisprudência desta Corte - tendo em vista a 
autonomia dos embargos do devedor em relação à execução.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1627602/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NO PROCESSO DE 
EXECUÇÃO E NO PROCESSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte admite a possibilidade de cumulação dos honorários 

advocatícios fixados na ação de execução com aqueles arbitrados nos 
respectivos embargos do devedor. (Precedente: EREsp 659.228/RS, Rel. Ministro 
FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/08/2011).
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1184331/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 11/12/2015)

Portanto, a primeira tese jurídica fixada para efeito do art. 543-C do CPC/1973 é a 

seguinte: os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com a ação 

de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e 

independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não 

exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

Da Compensação

Em segundo passo, trato da seguinte questão jurídica: compensação das verbas 
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honorárias fixadas em execução e em seus consequentes embargos à execução.

Os recorrentes sustentam a possibilidade da compensação; a recorrida, a seu turno, 

entende pela vedação.

No acórdão regional, entendeu-se expressamente possível a compensação dos 

honorários fixados nos embargos à execução com os arbitrados no processo de execução do 

mesmo título, sem que isso implicasse ofensa do art. 23 da Lei n. 8.906/1994 (e-STJ fl. 326).

Quanto ao tema, tanto a Primeira Seção, quanto a Primeira e Segunda Turmas, vêm 

negando a possibilidade de compensação entre as verbas honorárias fixadas na execução e nos 

embargos à execução, em realinhamento da jurisprudência. Vejam-se os precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA VERBA 
FIXADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COM AQUELA ESTABELECIDA 
NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E 
DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NATUREZA 
ALIMENTÍCIA DA VERBA DEVIDA AO CAUSÍDICO DISTINTA DA 
NATUREZA DE CRÉDITO PÚBLICO DA VERBA DEVIDA AO INSS. 
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. No termos do art. 368 do Código Civil/2002, a compensação é possível quando 
duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra.
2. A partir da exigência de que exista sucumbência recíproca, deve-se identificar 
credor e devedor, para que, havendo identidade subjetiva entre eles, possa ser 
realizada a compensação, o que não se verifica na hipótese em exame.
3. No caso, os honorários advocatícios devidos pelo INSS na ação de 
conhecimento pertencem ao Advogado. Já os honorários devidos ao INSS pelo 
êxito na execução são devidos pela parte sucumbente, e não pelo causídico, não 
havendo claramente identidade entre credor e devedor, não sendo possível, 
outrossim, que a parte disponha da referida verba, que, repita-se, não lhe 
pertence, em seu favor.
4. Em segundo lugar, a natureza jurídica das verbas devidas são distintas: os 
honorários devidos ao Advogado têm natureza alimentícia, já a verba honorária 
devida ao INSS tem natureza de crédito público, não havendo como ser admitida 
a compensação nessas circunstâncias.

5. Assim, não há possibilidade de se fazer o encontro de contas entre 

credores que não são recíprocos com créditos de natureza claramente 

distinta e também sem que ocorra sucumbência recíproca.
6. Recurso do INSS desprovido. 
(REsp 1402616/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 
10/12/2014, DJe 02/03/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA VERBA 
FIXADA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO COM AQUELA ESTABELECIDA 
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NA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E 
DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NATUREZA 
ALIMENTÍCIA DA VERBA DEVIDA AO CAUSÍDICO DISTINTA DA 
NATUREZA DE CRÉDITO PÚBLICO DA VERBA DEVIDA AO INSS. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS 
INFRINGENTES.
1. No termos do art. 368 do Código Civil/2002, a compensação é possível quando 
duas pessoas forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra.
2. A partir da exigência de que exista sucumbência recíproca, deve-se identificar 
credor e devedor, para que, havendo identidade subjetiva entre eles, possa ser 
realizada a compensação, o que não se verifica na hipótese em exame.
3. No caso, os honorários advocatícios devidos pelo ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL na ação de conhecimento pertencem ao Advogado. Já os 
honorários devidos ao Estado pelo êxito na execução são devidos pela parte 
sucumbente, e não pelo causídico, não havendo claramente identidade entre 
credor e devedor, não sendo possível, outrossim, que a parte disponha da referida 
verba, que, repita-se, não lhe pertence, em seu favor.
4. Em segundo lugar, a natureza jurídica das verbas devidas são distintas: os 
honorários devidos ao Advogado têm natureza alimentícia, já a verba honorária 
devida ao Estado tem natureza de crédito público, não havendo como ser admitida 
a compensação nessas circunstâncias.

5. Assim, não há possibilidade de se fazer o encontro de contas entre 

credores que não são recíprocos com créditos de natureza claramente 

distinta e também sem que ocorra sucumbência recíproca.
6. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao 
Recurso Especial do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
(EDcl no AgRg no REsp 1321459/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. 
COMPENSAÇÃO. VALOR FIXADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM 
VALOR ARBITRADO NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 
ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO REALINHADO NO RECURSO 
ESPECIAL 1.402.616/RS.
1. Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 
declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão nas 
decisões judiciais.
2. Conforme consignado no acórdão embargado, ficou decidido que a 
jurisprudência do STJ posicionava-se no sentido de ser possível a compensação 
de honorários advocatícios fixados na execução com aqueles estabelecidos em 
embargos à execução, ainda que uma das partes fosse beneficiária da assistência 
judiciária gratuita.

3. Entretanto, no julgamento REsp 1.402.616/RS, em 10/12/2014, DJ 

2.3.2015 a Primeira Seção do STJ realinhou esse entendimento para não 

mais permitir a compensação. Nesse julgamento, ao inaugurar a divergência, o 
Ministro Ari Pargendler lançou importantes considerações a respeito do conceito 
de compensação, segundo o qual credor e devedor devem ser as mesmas pessoas 
e, ainda, a verba honorária pertence ao advogado, que tem sobre ela direito 
autônomo.
4. Observou-se, ainda, o entendimento consagrado no REsp 1.347.736/RS, 
realizado sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que os honorários 
advocatícios instauram uma relação creditícia autônoma que se estabelece entre o 
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vencido e os advogados do vencedor, facultando ao titular a execução 
independente, que pode ser feita nos próprios autos ou em processo específico, 
inclusive requerer que o precatório/RPV seja expedido em seu favor.
5. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, 
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a 
ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo 
Civil, hipótese configurada nos autos.
Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg no AREsp 629.132/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

Não se desconhece, ressalte-se, a orientação em contrário, que admite a 

compensação. Entretanto, quando do julgamento do REsp 1.402.616/RS, rel. Min. Sérgio 

Kukina, pela Primeira Seção do STJ, proferi voto-vista nos seguintes termos:

"[...] Relativamente à tese central, isto é, o cabimento da compensação da verba 
honorária fixada no processo de conhecimento com a fixada no processo de 
embargos à execução, registro que tenho ciência de que até a presente data já 
prolatei diversas decisões, observando a jurisprudência permissiva. 
Todavia, debruço-me no tema para rever a natureza jurídica dos honorários de 
advogado, para melhor refletir acerca da compensação da verba em processos 
distintos.
No decorrer da história, a natureza jurídica dos honorários advocatícios variou. 
Em Roma não existia o problema do reembolso das despesas processuais pelo 
sucumbente. As despesas processuais eram suportadas pelas próprias partes, a 
advocacia era exercida em busca de honras e favores políticos. A sucumbência 
era uma pena, não possuía um caráter de indenização, a verba honorária pertencia 
ao Erário e não à parte vitoriosa. No decorrer dos séculos de história romana é 
que a verba honorária advocatícia deixou de ter caráter meramente sancionatório, 
para se aproximar  da natureza indenizatória.
Acerca da evolução histórica da natureza jurídica dos honorários advocatícios, no 
Brasil, merece menção a lição de Yussef Said Cahali in verbis:

Antes da unificação do direito processual, que só aconteceu com o 
princípio federativo estabelecido na Carta Constitucional de 1937, assim, 
anteriormente ao Código de Processo Civil de 1939, a jurisprudência de 
nossos tribunais estava longe de uma uniformidade de critérios, 
relativamente à condenação do vencido em honorários de advogado do 
vencedor.
Cada unidade da federação, competente para legislar sobre processo, 
disciplinava a matéria a seu modo, embora naturalmente os vários 
diplomas legislativos primassem por certa linha de uniformidade e 
semelhança nas disposições.
Ao ser instituído o sistema processual unitário, três correntes 
doutrinárias disputavam as preferências: uma, a admitir a condenação 
somente nos casos de culpa extracontratual; outra - a teoria da 
sucumbência - propugnava pela condenação inevitável do vencido; e a 
terceira, reconhecendo, em tese, a condenação com caráter punitivo no 
pressuposto da culpa extracontratual e, conforme as circunstâncias, 
também no pressuposto da culpa contratual.
Manifestando a sua opção, o Código de 1939 não acolheu, como 
sistema, a regra da sucumbência. Adotou, isto sim, uma pena 
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disciplinar, qual fosse a condenação da parte no pagamento de 
honorários, desde que tivesse se conduzido temerariamente, e outra 
condenação, destinada exclusivamente ao réu, qual fosse também 
condenação em honorários, desde que tivesse ensejado a demanda por 
culpa, dolo contratual ou extracontratual.
(...)
Na realidade, o princípio ingênuo da responsabilização pelas custas e 
honorários tão só no pressuposto da culpa ou do dolo do vencido, e que 
teria inspirado o codificador primeiro, não atendia ao reclamo da 
consciência jurídica nacional e à imperativa evolução do instituto. 
Bastaria a consulta à doutrina e jurisprudência formadas à sua sombra 
para que se percebesse a elaboração de um amplo trabalho 
interpretativo, no sentido de atribuir maior elastério à cominação.
E depois de 25 anos de vigência daquele Código de Processo, tivemos a 
Lei 4.632, de 18.05.1965, alterando a redação do art. 64 do Código, 
para determinar que a sentença condenaria o vencido ao pagamento da 
honorária advocatícia do vencedor. Suprimindo a exigência de dolo ou 
culpa, como pressuposto dessa condenação, apenas de recomendava 
que a fixação se fizesse com moderação e motivadamente.
Mas a simples adoção explícita do princípio da sucumbência não era 
suficiente para a solução dos casos que a prática apresentava, tanto mais 
que não se punha em sintonia com outras disposições que 
permaneceram inalteradas.
Com o atual Código de Processo, as questões voltaram a ser ventiladas, 
cuidando, então, o legislador de superar as antinomias, mantidos os 
princípios básicos do sistema anterior (na sua última fase).
À disciplina da responsabilidade das partes pelas despesas do processo o 
Código dedica todo um capítulo; mas nem toda a matéria pertinente ali 
se encontra regulamentada, ante a existência de disposições difusas no 
mesmo Código e na legislação fragmentada.
Aliás, a matéria tem passado por sucessivas modificações, ainda que 
inalterados os princípios básicos; assim, a Lei 6.355, de 08.09.1976, 
introduziu acréscimo ao art. 20 do CPC, para afirmar que a honorária 
seria devida ainda que o advogado funcionasse em causa própria; a Lei 
6.745, de 05.12.1979, acrescentou o § 5º do citado art. 20, para 
disciplinar especificamente o cálculo da honorária nas ações de 
indenização por ato ilícito contra pessoa, com condenação em 
prestações periódicas.
Mais recentemente, a Lei 8.952, de 13.12.1994, alterando dispositivos 
do Código de Processo, não trouxe qualquer inovação substancial a 
respeito de honorários, limitando-se a dar nova redação ao art. 20, § 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 equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do 
parágrafo anterior.
Mais significativo, porém, o novo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906, de 
04.07.1994), que definiu ou explicitou "o direito autônomo do advogado 
aos honorários da condenação", estabelecendo, no seu 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 
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necessários, seja expedido em seu favor". 
(Yussef Said Cahali in Honorários Advocatícios, 4ª edição, Editora RT, 
2011, páginas 39/41)

Os honorários sucumbenciais deslocaram-se da clave da indenização puramente 
para a da remuneração. Cumpre, então, observar o disposto no artigo 24, § 3º, do 
Estatuto dos Advogados estabeleceu a indisponibilidade do recebimento dos 
honorários de sucumbência por parte dos advogados, tornando nula qualquer 
disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire 
do profissional o direito consagrado no artigo 23.   

O STJ definiu, no julgamento do Recurso Especial 1.347.736/RS, realizado em 

9/10/2013 sob o rito do artigo 543-C do CPC, que os honorários advocatícios 

instauram uma relação creditícia autônoma que se estabelece entre o 

vencido e os advogados do vencedor, facultando ao titular a execução 

independente, que pode ser feita nos próprios autos ou em processo 

específico. Confira-se a ementa do representativo da controvérsia: 
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A 
PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). 
POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. 
1. No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os 
de sucumbência, pertencem ao advogado, e o contrato, a decisão e a 
sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser 
executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 
8.906/94, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. A sentença definitiva, ou seja, em que apreciado o mérito da causa, 
constitui, basicamente, duas relações jurídicas: a do vencedor em face 
do vencido e a deste com o advogado da parte adversa. Na primeira 
relação, estará o vencido obrigado a dar, fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa em favor do seu adversário processual. Na segunda, será imposto 
ao vencido o dever de arcar com os honorários sucumbenciais em favor 
dos advogados do vencedor.
3. Já na sentença terminativa, como o processo é extinto sem resolução 
de mérito, forma-se apenas a segunda relação, entre o advogado e a 
parte que deu causa ao processo, o que revela não haver acessoriedade 
necessária entre as duas relações. Assim, é possível que exista crédito 
de honorários independentemente da existência de crédito "principal" 
titularizado pela parte vencedora da demanda.
4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, 
que inclusive poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.
5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o 
bem da vida imediatamente perseguido em juízo, mas não porque 
dependem, necessariamente, de um crédito dito "principal". Assim, não 
é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se 
adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito 
"principal".
A REGRA DO ART. 100, § 8º, DA CF/88. 
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6. O art. 100, § 8º, da CF/88 não proíbe, sequer implicitamente, que a 
execução dos honorários se faça sob regime diferente daquele utilizado 
para o crédito dito "principal". O dispositivo tem por propósito evitar 
que o exequente utilize de maneira simultânea – mediante fracionamento 
ou repartição do valor executado – de dois sistemas de satisfação do 
crédito (requisição de pequeno valor e precatório).
7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a 
titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu 
crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, 
todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo de uma 
mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos 
(RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual.
8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo 
voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV 
(art. 100, § 3º da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de 
cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público 
desta Corte.
9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, 
haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser 
executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal". 
10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e 
seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, 
deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos 
da jurisprudência pacífica desta Corte. 
11. O fracionamento proscrito pela regra do art. 100, § 8º, da CF/88 
ocorreria, apenas, se o advogado pretendesse receber seus honorários 
de sucumbência parte em requisição de pequeno valor e parte em 
precatório. Limitando-se o advogado a requerer a expedição de RPV, 
quando seus honorários não excederam ao teto legal, não haverá 
fracionamento algum da execução, mesmo que o crédito do seu cliente 
siga o regime de precatório. E não haverá fracionamento porque assim 
não pode ser considerada a execução de créditos independentes, a 
exemplo do que ocorre nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, 
para as quais a jurisprudência admite que o valor da execução seja 
considerado por credor individualmente considerado.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.132/RS, SUBMETIDO AO 
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
12. No RE n. 564.132/RS, o Estado do Rio Grande do Sul insurge-se 
contra decisão do Tribunal de Justiça local que assegurou ao advogado 
do exequente o direito de requisitar os honorários de sucumbência por 
meio de requisição de pequeno valor, enquanto o crédito dito "principal" 
seguiu a sistemática dos precatórios. Esse recurso foi submetido ao rito 
da repercussão geral, considerando a existência de interpretações 
divergentes dadas ao art. 100, § 8º, da CF/88.
13. Em 3.12.2008, iniciou-se o julgamento do apelo, tendo o relator, 
Ministro Eros Grau, negado provimento ao recurso, acompanhado pelos 
votos dos Ministros Menezes Direito, Cármen Lúcia, Ricardo 
Lewandowski e Carlos Ayres Brito. O Ministro Cezar Peluso abriu a 
divergência ao dar provimento ao recurso. Pediu vista a Ministra Ellen 
Gracie. Com a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram 
conclusos ao Min. Luiz Fux em 23.4.2012. 
14. Há, portanto, uma maioria provisória, admitindo a execução de 

Documento: 1670111 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 02/04/2019 Página  18 de 11



 

 

Superior Tribunal de Justiça

forma autônoma dos honorários de sucumbência mediante RPV, mesmo 
quando o valor "principal" seguir o regime dos precatórios.
15. Não há impedimento constitucional, ou mesmo legal, para que os 
honorários advocatícios, quando não excederem ao valor limite, possam 
ser executados mediante RPV, mesmo que o crédito dito "principal" 
observe o regime dos precatórios. Esta é, sem dúvida, a melhor exegese 
para o art. 100, § 8º, da CF/88, e por tabela para os arts. 17, § 3º, da Lei 
10.259/01 e 128, § 1º, da Lei 8.213/91, neste recurso apontados como 
malferidos.
16. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 
543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008.   

Em julgamento mais remoto, a Corte Especial do STJ assentou que a verba 
honorária tem natureza alimentar autônoma. Confira-se, e.g., o julgamento dos 
EREsp 724.158, DJe 8/5/2008. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 470.407/DF, DJe 13/10/2006, 
em acórdão de Relatoria do Ministro Marco Aurélio Mello, pronunciou-se no 
sentido de que a verba honorária sucumbencial possui natureza jurídica de verba 
alimentar, sendo indispensável ao sustento do profissional liberal. Também, no RE 
141.639, cujo acórdão fora lavrado pelo Ministro Moreira Alves.  
Decorre da natureza remuneratória a conclusão de que os honorários 
advocatícios enquadram-se no conceito de verba alimentar.
Em verdade, a Súmula 306 do STJ que dispõe 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, abrange verbas em um mesmo processo. 
No presente caso, a compensação se daria em processos distintos. Daí a 
pertinente reflexão trazida pela divergência inaugurada pelo Ministro Ari 
Pargendler de que pelo conceito de compensação, credor e devedor devem ser as 
mesmas pessoas e, ainda, a verba honorária pertence ao advogado, que tem sobre 
ela direito autônomo.
Acrescente-se a manifestação do Ministro Arnaldo Esteves Lima, extraída das 
notas taquigráficas in verbis:

Nessa compensação, os honorários que o INSS tem que pagar seria 
para o advogado particular e o que tem que receber seria para ele 
próprio, porque tem quadro de procuradores, que não têm direito 
autônomo aos honorários, salvo, tomara que aconteça, que passe o 
projeto no Congresso. A meu ver, parece-me que não está havendo a 
reciprocidade de credor e devedor, porque quem é credor dos 
honorários contra o INSS é o advogado do segurado, ele é o credor, 
agora quem é credor dos honorários no caso de procedência dos 
embargos é o INSS, quer dizer,  não há reciprocidade de devedor e 
credor nesse caso, porque hoje já está mais do que sedimentado, é do 
estatuto da OAB, é da jurisprudência que os honorários constituem 
direito autônomo do advogado.

Com efeito, dispõe o artigo 368 do Código Civil que, se duas pessoas forem ao 
mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, 
até onde se compensarem. 
A compensação que o caso concreto cuida não é a prevista no artigo 21 do CPC, 
tampouco na Súmula 306 do STJ, em que o teor da condenação é que decide a 
respeito da verba. A jurisprudência do STJ, em julgamento da Corte Especial no 
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julgamento do Recurso Especial 290.141/RS, afirma que o artigo 23 da Lei 
8.906/1994 não revogou o artigo 21 do Código de Processo Civil, vale dizer, o 
direito autônomo do advogado, no caso de sucumbência recíproca, para fins de 
execução, limita-se ao saldo da verba advocatícia, relativo à parte que representa.

A inteligência da Súmula 306 do STJ, extraída do precedente mais antigo que a 
originou, REsp 164.249/RS, de Relatoria do saudoso Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, gira em torno do fundamento segundo o qual o Estatuto do 
Advogado veio alterar apenas a legitimação quanto à destinação dos honorários, 
sendo certo que, em relação ao instituto da sucumbência e distribuição do ônus, 
as normas de regência continuam no Código de Processo Civil e nas leis de 
assistência judiciária. Assim, o juiz pode compensar os honorários, sem que isso 
importe qualquer ofensa à legislação específica. 
Diante do entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais 
pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença 
nesta parte, podendo requerer que o precatório/RPV seja expedido em seu 
favor, não me parece razoável deferir a compensação em processos distintos.

A jurisprudência, ao determinar que os honorários advocatícios pertencem 

ao advogado e não à parte vencedora e ao estabelecer que os honorários 

advocatícios possuem natureza alimentícia, fixou premissas que não 

legitimam a compensação da verba, tratando-se de processos distintos.  
Destarte, tal qual preceituado no artigo 368 do CC, pressuposto do instituto da 
compensação é a existência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade 

de créditos. A evidente ausência de reciprocidade ou de bilateralidade de 

créditos impede seja procedida a compensação de verbas honorárias fixadas 

no processo de conhecimento com as fixadas no processo de embargos à 

execução.
Ante o exposto, pedindo todas as vênias ao eminente Relator, realinho meu 
entendimento acerca do presente tema, acompanhando a divergência, para negar 
provimento ao recurso especial do INSS.   

Portanto, quanto à segunda questão jurídica, reitero: a jurisprudência, ao determinar que 

os honorários advocatícios pertencem ao advogado, e não à parte vencedora, e ao estabelecer 

que os honorários advocatícios possuem natureza alimentícia, fixou premissas que não legitimam 

a compensação da verba, quando fixados em processos distintos. 

É evidente a ausência de reciprocidade ou de bilateralidade de créditos impede que seja 

procedida a compensação de verbas honorárias fixadas no processo de conhecimento com as 

fixadas no processo de embargos à execução.

Dispositivo

Pelas considerações expostas, no âmbito do art. 543-C do CPC/1973, fixo as seguintes 
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teses jurídicas:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com a 

ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma 

autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba 

honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973;

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos 

(pressupostos do instituto da compensação, art. 368 do Código Civil). o que implica a 

impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles 

fixados na própria ação de execução.

 Quanto ao caso concreto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para possibilitar a 

cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria 

execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do 

RISTJ.

É como voto.
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CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do Sr. Ministro Relator conhecendo do recurso especial e dando-lhe 
provimento, pediu vista antecipada o Sr. Ministro Raul Araújo.

Aguardam os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Felix Fischer, Francisco Falcão, Nancy 
Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes 
Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão. 

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.710 - SC (2015/0056727-0)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : BEATRIZ LUCIA DO AMARAL PFUTZENREUTER 
ADVOGADOS : CLÁUDIO SANTOS DA SILVA  - DF010081 
   LUÍS FERNANDO SILVA  - SC009582 
   MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   MAURO BORGES LOCH  - RS066815 
   EDUARDO UBALDO BARBOSA  - DF047242 
RECORRENTE : EDIO JOSE DA SILVA 
RECORRENTE : ELIZABETH MARIA VIEIRA 
RECORRENTE : ATAIDES RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART  - SC019171 
   EMMANUEL MARTINS E OUTRO(S) - SC023080 
RECORRIDO : UNIÃO 
ASSISTENTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL  
ADVOGADOS : JOSÉ LUIS WAGNER  - RS018097 
   MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO  - PI002525 
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS  - DF011694 
   PRISCILLA LISBOA PEREIRA  - DF039915 
   ALEXANDRE PONTES ALVES  - DF043880 

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO: 

Trata-se de recurso especial que traz em seu núcleo duas questões muito bem 

delimitadas no voto do eminente Relator, Ministro Mauro Campbell Marques:

a) possibilidade de fixação de honorários nos embargos à execução, de maneira 

autônoma e independente da própria execução;

b) possibilidade de compensação entre os honorários estabelecidos na execução e 

aqueles fixados nos embargos à execução.

Após o voto do Relator dando provimento ao recurso e fixando as duas teses 

constantes de seu judicioso voto, pedi vista para exame mais detalhado da matéria.

Sendo o que havia, em síntese, a rememorar, passa-se ao voto-vista propriamente 

dito.

Inicialmente, convém observar que a controvérsia restringe-se aos processos que 

seguem o regime do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o atual CPC/2015 regulou a 

matéria relativa a honorários advocatícios de maneira diversa.

Assim, passando-se ao primeiro dos pontos destacados acima, observa-se que não se 
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pode negar o estreito vínculo entre a execução e a ação incidental de embargos a ela opostos, de 

modo que, embora as ações não se confundam, o evento fixação dos honorários sucumbenciais 

numa ação repercute na outra, dado que a autonomia entre elas é relativa. O resultado de uma influi 

no da outra. 

Assim, por exemplo, fixados honorários de 10% na execução, para o caso de pronto 

pagamento, manejados embargos à execução, surgem, ao menos, duas hipóteses:

I) improvidos os embargos, os honorários de sucumbência nesta ação 
incidental estarão limitados ao máximo de 10%, para que não se ultrapasse o 
teto de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73;

II) noutro giro, providos os embargos à execução, os honorários de 
sucumbência em favor da parte executada poderão ser fixados até o limite do 
teto de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73, ficando sem efeito prático 
a anterior fixação dos honorários de 10% na execução, pois a base de cálculo 
daqueles (o valor executado) passa a ser zero.    

O exemplo acima demonstra a impossibilidade de os honorários advocatícios serem 

fixados de forma propriamente autônoma e independente em cada uma das referidas ações, embora 

estas não se confundam. 

É que os embargos existem em decorrência da execução e, assim, o próprio valor a 

ser obtido por meio da execução é condicionado pelo resultado do julgamento dos embargos. Os 

embargos, portanto, consistem em ação de conhecimento incidental à execução, logo, de autonomia 

relativa. Se, por um lado, sua existência depende da existência da execução, por outro, o resultado 

do seu julgamento final condiciona o êxito da execução ou o valor a ser obtido por meio dela.

Assim, é de fácil compreensão a razão de a jurisprudência desta Corte ter-se 

sedimentado no reconhecimento da possibilidade de fixação de honorários na improcedência dos 

embargos à execução, limitando-se, porém, o total - somatório dos honorários da execução mais 

honorários dos embargos - ao limite estabelecido no § 3º do art. 20 do CPC/1973, in verbis:

Art. 20. ..............................
...........................................
§ 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: 
a) o grau de zelo do profissional;
b) o lugar de prestação do serviço;
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
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Nesse sentido são os vários precedentes citados no voto do nobre Relator, cuja 

reprodução é dispensada nesta oportunidade. 

Quanto ao segundo tema aqui debatido, convém rememorar que o CPC/1973 tem 

dispositivo específico acerca da compensação de honorários advocatícios, nos casos em que há 

sucumbência recíproca:

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.
Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o 
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Não há que se confundir essa compensação, de natureza precipuamente processual 

e especial, com aquela prevista no Código Civil, nos arts. 368 a 380, de natureza geral e puramente 

material, a qual também tem seus próprios requisitos, de aplicação subsidiária na relação processual. 

Aqui, no art. 21, a lei processual dispôs especificamente sobre a relação processual e 

as despesas e honorários advocatícios decorrentes do processo, inclusive quanto aos honorários 

sucumbenciais, os quais são dependentes do resultado final da respectiva ação. 

Isso significa que o resultado do julgamento de parcial procedência dos embargos à 

execução permite a compensação dos honorários sucumbenciais proporcionalmente distribuídos 

entre as partes vencida e vencedora, no âmbito dos próprios embargos. Mas a repercussão do 

julgamento dos embargos do devedor na ação de execução dar-se-á: de forma imediata, apenas 

quanto ao valor inicial da execução, que fica reduzido ao que remanescer como crédito do 

exequente; e, apenas de forma mediata, repercutirá nos honorários fixados na execução, pois 

passarão a incidir sobre nova base de cálculo mais reduzida (o crédito remanescente).  

Deduz-se daí que, havendo procedência parcial dos embargos à execução, para o fim 

de reduzir o valor da execução, não será cabível a compensação entre os honorários devidos pelo 

embargante e os devidos pelo embargado, senão no próprio âmbito imediato dos embargos à 

execução, nos termos do art. 21, ocorrendo, na outra ação, apenas a redução da base de cálculo dos 

honorários devidos na execução.

Assim, considerado o resultado final de ambas as lides interdependentes e, por isso, 

relativamente autônomas, após realizada a compensação entre honorários do embargante e do 

embargado, na ação de embargos em que foram vencedor e vencido, poderá haver ainda honorários 

sucumbenciais a serem cobrados em favor do patrono do embargante, no âmbito dos próprios 

embargos à execução, mas não serão esses honorários compensáveis com aqueles devidos ao 
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advogado do exequente pelo remanescente do crédito cobrado na execução. 

Desse modo, mesmo admitida a autonomia relativa entre os dois processos, não se 

poderá aplicar a regra especial da compensação, prevista no art. 21 do CPC/1973, para fazê-la 

transitar de uma ação para a outra. É que, concluída a compensação de honorários entre 

embargante e embargado, parcialmente vencedor e vencido, realizada na seara interna nos 

embargos à execução, estarão apurados os resultados finais em cada ação interdependente, ficando 

os honorários, então, desvinculados da sorte das partes litigantes e destinados aos respectivos 

patronos. Não mais haverá, assim, a coincidência entre vencedor e vencido, a permitir 

compensação. 

Apurados os resultados finais em cada ação, com as respectivas repercussões, 

surgirão, agora sim, titularidades diferentes para os honorários, pessoas descoincidentes com as dos 

litigantes em parte vencedor e vencido.  

Consequentemente, após os resultados finais das ações interdependentes, 

resolveu-se a relação processual, e a compensação agora segue o regramento geral e subsidiário 

dos arts. 368 a 380 do Código Civil, entre os quais a regra de que as mesmas pessoas devem ser 

credoras e devedoras entre si. Nesta etapa, resolvida a relação processual, é pacífico nesta Corte o 

entendimento de que os honorários pertencem agora ao advogado, e não à parte vencedora.

Logo: a) em relação aos honorários sucumbenciais na execução, o advogado do 

exequente poderá ser credor do executado, se os embargos do devedor forem julgados 

improcedentes ou parcialmente procedentes; b) em relação aos honorários fixados nos embargos à 

execução julgados parcialmente procedentes, após realizada a devida compensação, na 

conformidade do art. 21 do CPC/73, conforme distribuída a proporção, o advogado do embargante 

poderá ser credor de honorários em relação ao embargado, assim como o advogado do embargado 

poderá ser credor de honorários em relação ao embargante; c) mesmo julgados procedentes, no 

todo ou em parte, os embargos à execução, não haverá crédito do embargante em face do advogado 

do exequente.

Assim, após os resultados finais das ações interdependentes, visto que já não há 

identidade entre credor e devedor no que diz respeito aos honorários da execução e dos embargos a 

ela vinculados, não é cabível a compensação entre os honorários dos dois processos.

Chego, assim, a conclusão parcialmente coincidente com aquela a que chegou o 

Relator, ilustre Ministro Mauro Campbell Marques, pois entendo:

a) haver necessidade de reformulação da tese prevista no item "a" do Dispositivo de 
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seu voto, para reconhecer a relação de interdependência entre a ação de execução e a ação 

incidental de embargos à execução (autonomia relativa);

b) correta a tese fixada no item "b" do mesmo Dispositivo;

c) no caso concreto, acompanho o Relator para dar provimento ao recurso, a fim de 

admitir a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada nos embargos à execução com a 

arbitrada na própria execução, observado o teto percentual previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73.

É como voto.
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Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Raul Araújo conhecendo 
do recurso especial e dando-lhe provimento e divergindo parcialmente do voto do Sr. Ministro 
Relator em relação à fixação da tese, pediu vista em mesa o Sr. Ministro Relator.

Aguardam os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Felix Fischer, Francisco Falcão, Nancy 
Andrighi, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes 
Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão. 

Não participou do julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. 
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer, Maria Thereza de Assis 

Moura e Luis Felipe Salomão. 
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.710 - SC (2015/0056727-0)
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO 
STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. 
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. 
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, 
segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a 
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à 
execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em 
cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se 
os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da 
verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do 
CPC/1973.
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: 
ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). 
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução 
com aqueles fixados na própria ação de execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução 
com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a 
compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do 
CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES: Cinge-se a 

controvérsia sobre a possibilidade ou não de cumulação da verba honorária fixada em embargos 

à execução de sentença contra a Fazenda Pública com aquela arbitrada na própria execução 

contra a Fazenda Pública, vedada a sua compensação.

O feito foi incluído na pauta desta Egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de 

Justiça de 7 de março de 2018, ocasião em que proferi voto cujo dispositivo foi o seguinte:

Pelas considerações expostas, no âmbito do art. 543-C do CPC/1973, fixo as 
seguintes teses jurídicas:
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a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento, que não se confunde com 
a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados 
de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a 
cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do 
art. 20 do CPC/1973;
b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos 
(pressupostos do instituto da compensação, art. 368 do Código Civil). o que 
implica a impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos 
à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
Quanto ao caso concreto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para 
possibilitar a cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com 
a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação 
entre ambas.

Pediu vista dos autos o Excelentíssimo Ministro Raul Araújo e, na sessão de 5 de 

dezembro de 2018, apresentou voto-vista divergindo parcialmente:

Chego, assim, a conclusão parcialmente coincidente com aquela a que chegou o 
Relator, ilustre Ministro Mauro Campbell Marques, pois entendo:
a) haver necessidade de reformulação da tese prevista no item "a" do Dispositivo 
de seu voto, para reconhecer a relação de interdependência entre as ações de 
execução e a ação incidental de embargos à execução (autonomia relativa);
b) correta a tese fixada no item "b" do mesmo Dispositivo;
c) no caso concreto, acompanho o Relator para dar provimento ao recurso, a fim
de admitir a cumulação da verba honorária sucumbencial fixada nos embargos à 
execução com a arbitrada na própria execução, observado o teto percentual 
previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73.
É como voto.

Portanto, a divergência circunscreve-se tão-somente à primeira questão: relação de 

independência e autonomia entre a execução e seus respectivos embargos.

E, diante do judicioso voto do Min. Raul Araújo, concordo os argumentos apresentados.

De fato, a autonomia entre a execução e seus embargos não é absoluta, já que o 

resultado de uma influi necessariamente no da outra, como bem delimitado no voto divergente:

não se pode negar o estreito vínculo entre a execução e a ação incidental de 
embargos a ela opostos, de modo que, embora as ações não se confundam, o 
evento fixação dos honorários sucumbenciais numa ação repercute na outra, dado 
que a autonomia entre elas é relativa. O resultado de uma influi no da outra. 
Assim, por exemplo, fixados honorários de 10% na execução, para o caso de 
pronto pagamento, manejados embargos à execução:
I) caso improvidos estes, os honorários de sucumbência na ação incidental 
estarão limitados ao máximo de 10%, para que não se ultrapasse o teto de 20% 
previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73;
II) noutro giro, caso providos os embargos à execução, os honorários de 
sucumbência em favor da parte executada poderão ser fixados até o limite do teto 
de 20% previsto no § 3º do art. 20 do CPC/73, ficando sem efeito a anterior 
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fixação dos honorários de 10% na execução, para o caso de pronto pagamento, 
pois a base de cálculo daqueles passa a ser zero.
O exemplo acima demonstra a impossibilidade de os honorários advocatícios 
serem fixados de forma propriamente autônoma e independente em cada uma das 
referidas ações, embora estas não se confundam.

Ainda de acordo com o Exmo. Ministro Raul Araujo, "os embargos existem em 

decorrência da execução e, assim, o próprio valor a ser obtido por meio da execução é 

condicionado pelo resultado do julgamento dos embargos". Portanto, concordo com o argumento 

de que a autonomia entre as duas ações é relativa.

Por essas novas considerações, reviso o item "a" do voto anteriormente por mim 

apresentado, para que as teses fixadas no âmbito do art. 543-C do CPC/1973 sejam as seguintes:

a) Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, 

razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas 

ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão 

recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite 

máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973;

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos 

(pressupostos do instituto da compensação, art. 368 do Código Civil), o que implica a 

impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles 

fixados na própria ação de execução.

 Quanto ao caso concreto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para possibilitar a 

cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria 

execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do 

RISTJ.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.710 - SC (2015/0056727-0)
  

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : BEATRIZ LUCIA DO AMARAL PFUTZENREUTER 
ADVOGADOS : CLÁUDIO SANTOS DA SILVA  - DF010081 
   LUÍS FERNANDO SILVA  - SC009582 
   MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   MAURO BORGES LOCH  - RS066815 
   EDUARDO UBALDO BARBOSA  - DF047242 
RECORRENTE : EDIO JOSE DA SILVA 
RECORRENTE : ELIZABETH MARIA VIEIRA 
RECORRENTE : ATAIDES RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART  - SC019171 
   EMMANUEL MARTINS E OUTRO(S) - SC023080 
RECORRIDO : UNIÃO 
ASSISTENTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL  
ADVOGADOS : JOSÉ LUIS WAGNER  - RS018097 
   MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO  - PI002525 
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS  - DF011694 
   PRISCILLA LISBOA PEREIRA  - DF039915 
   ALEXANDRE PONTES ALVES  - DF043880 

VOTO-VENCIDO
(MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO) 

1.   Senhora Presidente, trata-se de ação de cobrança de honorários 

advocatícios. O voto do eminente Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES 

dispõem que os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à 

execução, razão por que os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma 

das duas ações de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites da 

repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não 

exceda ao limite máximo do § 3o. do art. 20. Ou seja, são iniciativas processuais - um 

embargos do devedor e uma ação de execução - distintas e autônomas.

2.   Assim, se numa dessas iniciativas for fixada uma verba honorária 

de 20%, a outra e consequentemente na outra seria zero. Penso que há uma falta de 

compatibilidade nesse raciocínio. Talvez não deva haver o limite, já que as iniciativas 

processuais são autônomas e independentes. Assim, se numa dessas iniciativas se 

fixar a verba de 20%, a outra iniciativa ficaria em zero, porque não pode ultrapassar os 
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20 pontos percentuais. Entretanto, como são autônomas e independentes, não haveria 

esse limite. 

3.   A minha divergência com os votos que me antecederam é com 

relação a esse limite, pura e simplesmente. Penso que não deve haver limite de 

cobrança dos honorários advocatícios, porque se trata de iniciativas autônomas. Se não 

fosse assim, uma vez fixado numa ação o limite máximo de 20%, na outra não se 

poderia fixar percentual algum, uma vez que o limite máximo já teria sido alcançado. 

4.   Peço vênia para discordar da maioria que já se formou e ficar 

vencido, para divergir parcialmente quanto à fixação da tese. É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.520.710 - SC (2015/0056727-0)
RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
RECORRENTE : BEATRIZ LUCIA DO AMARAL PFUTZENREUTER 
ADVOGADOS : CLÁUDIO SANTOS DA SILVA  - DF010081 
   LUÍS FERNANDO SILVA  - SC009582 
   MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   MAURO BORGES LOCH  - RS066815 
   EDUARDO UBALDO BARBOSA  - DF047242 
RECORRENTE : EDIO JOSE DA SILVA 
RECORRENTE : ELIZABETH MARIA VIEIRA 
RECORRENTE : ATAIDES RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
   GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART  - SC019171 
   EMMANUEL MARTINS E OUTRO(S) - SC023080 
RECORRIDO : UNIÃO 
ASSISTENTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
ADVOGADOS : JOSÉ LUIS WAGNER  - RS018097 
   MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO  - PI002525 
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS  - DF011694 
   PRISCILLA LISBOA PEREIRA  - DF039915 
   ALEXANDRE PONTES ALVES  - DF043880 

VOTO-VOGAL

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI: 

Por ocasião da sessão de julgamento iniciada em 05/12/2018 e que 

tem sua continuidade nesta data, 18/12/2018, instalou-se parcial divergência 

entre o e. Relator, Min. Mauro Campbell Marques, e o e. Min. Raul Araújo, sendo 

que, após a leitura do voto que abriu a divergência parcial, o e. Relator pediu vista 

em mesa para melhor refletir sobre as questões suscitadas.

Confrontando os votos, conclui-se que havia convergência: (i) quanto 

a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução, quanto 

nos embargos, desde que, somada, a verba honorária não ultrapasse o máximo de 

20% estabelecido no art. 20, §3º, do CPC/73; (ii) no que se refere a impossibilidade 
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de compensação dos honorários fixados na execução e nos embargos; (iii) na 

hipótese em exame, em dar provimento ao recurso, para admitir a cumulação e 

vedar a compensação.

A divergência, pois, limitava-se a definição acerca da natureza da 

relação estabelecida entre a execução e os embargos à execução. Na tese 

inicialmente apresentada pelo e. Min. Mauro Campbell Marques, essa relação é de 

autonomia absoluta, ao passo que, para o e. Min. Raul Araújo, a relação 

estabelecida é de autonomia relativa, o que inclusive justifica, diz s. Exa., o fato de 

a jurisprudência desta Corte ter consolidado a necessidade de se respeitar o limite 

de 20% na fixação total da verba honorária, somada a execução e também os 

respectivos embargos.

Em primeiro lugar, sublinhe-se que as teses que se pretende fixar a 

partir deste recurso especial representativo da controvérsia estarão limitadas à 

possibilidade de cumulação de honorários entre a execução e os embargos e de 

compensação dessas verbas exclusivamente sob a ótica do CPC/73, sendo 

que a decisão de afetação do recurso para processamento sob o rito do art. 543-C 

da legislação revogada foi publicada já na vacatio legis do CPC/2015.

Trata-se, pois, de precedente vinculante que nasce com data final 

para ser aplicado e com data marcada para ser superado, na medida em que, como 

bem destacado pelo e. Relator, o CPC/2015 modificou substancialmente o regime 

de fixação dos honorários advocatícios, inclusive com significativa diferenciação no 

que se refere à Fazenda Pública, motivo pelo qual é correto afirmar que as teses 

em debate, todas fundadas em jurisprudência majoritária desta Corte, muito 

provavelmente serão objeto de revisitação, em breve, sob novos e distintos 

matizes.

Em segundo lugar, sublinhe-se que a divergência que havia se 
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instalado entre o e. Relator e o e. Min. Raul Araújo, que estava, tão somente, na 

natureza jurídica da relação estabelecida entre a ação executiva e os embargos à 

execução, a saber, se a relação é de absoluta ou de relativa autonomia, 

respectivamente, deixou de existir por ocasião da sessão de julgamento de 

18/12/2018, na medida em que o e. Relator aderiu à divergência parcial 

inaugurada pelo e. Min. Raul Araújo.

Nesse particular, conclui-se que, de fato, a tese desenvolvida pelo e. 

Min. Raul Araújo melhor define a questão ao estabelecer que a relação entre a 

ação executiva e os embargos à execução é de relativa autonomia.

A definição da natureza jurídica dos embargos à execução como ação 

é, na realidade, uma ficção jurídica sustentada pela doutrina majoritária e que foi 

acolhida pela jurisprudência desta Corte, criada, especialmente, para conceder 

uma via de oposição à execução, de natureza amplíssima e que permita a 

prestação de tutela jurisdicional de conhecimento em cognição exauriente, a 

pedido do executado.

Dessa forma, não há como se conceber que a execução e os embargos 

à execução possuam absoluta autonomia entre si, na medida em que essa singular 

espécie de ação de conhecimento, ajuizada pelo executado-embargante, somente 

existe em razão de uma pretérita ação executiva proposta em face do 

executado-embargante.

Por esses motivos, embora haja certa autonomia entre a execução e 

os embargos (pois a propositura dos embargos inaugura formalmente uma nova 

relação jurídico-processual), é inegável que há um vínculo indissociável entre as 

pretensões, que decorre da potencial influência que a tutela de conhecimento 

causará à pretensão executiva, seja para mantê-la incólume, seja para alterá-la ou 

seja ainda para extingui-la, de modo que é acertada a conclusão de que a 
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autonomia entre execução e embargos à execução é relativa.

Forte nessas razões, ACOMPANHO e SUBSCREVO integralmente o 

voto do e. Relator, com os acréscimos realizados pelo e. Min. Raul Araújo, seja 

quanto às teses jurídicas, seja quanto ao provimento do recurso especial em 

exame.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

 
 

Número Registro: 2015/0056727-0 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.520.710 / SC

Números Origem:  00017350220124040000  00065885420124040000  17350220124040000  200972000059831  
9800075763

PAUTA: 05/12/2018 JULGADO: 18/12/2018

Relator

Exmo. Sr. Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA

Secretária
Bela. VANIA MARIA SOARES ROCHA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : BEATRIZ LUCIA DO AMARAL PFUTZENREUTER 
ADVOGADOS : CLÁUDIO SANTOS DA SILVA  - DF010081 

 LUÍS FERNANDO SILVA  - SC009582 
 MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 
 MAURO BORGES LOCH  - RS066815 
 EDUARDO UBALDO BARBOSA  - DF047242 

RECORRENTE : EDIO JOSE DA SILVA 
RECORRENTE : ELIZABETH MARIA VIEIRA 
RECORRENTE : ATAIDES RIBEIRO DE BARROS 
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO  - SC011208 

 GUSTAVO ANTONIO PEREIRA GOULART  - SC019171 
 EMMANUEL MARTINS E OUTRO(S) - SC023080 

RECORRIDO : UNIÃO 
ASSISTENTE : CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL  
ADVOGADOS : JOSÉ LUIS WAGNER  - RS018097 

 MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO  - PI002525 
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS  - DF011694 

 PRISCILLA LISBOA PEREIRA  - DF039915 
 ALEXANDRE PONTES ALVES  - DF043880 

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Servidor 
Público Civil - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Índice da URV Lei 
8.880/1994

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
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Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator 
retificando o voto anteriormente proferido para aderir ao voto do Sr. Ministro Raul Araújo, os 
votos dos Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Jorge Mussi e 
Luis Felipe Salomão acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, e os votos dos Srs. Ministros 
Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes divergindo parcialmente quanto à fixação da tese, a 
Corte Especial, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Nancy Andrighi, Humberto Martins, 
Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. 
Ministro Relator. Votaram parcialmente vencidos, quanto à fixação da tese, os Srs. Ministros 
Napoleão Nunes Maia Filho e Og Fernandes.

Não participaram do julgamento os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria 
Thereza de Assis Moura e Herman Benjamin e Paulo de Tarso Sanseverino 

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Felix Fischer e Francisco Falcão. 
Convocado o Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Laurita Vaz.
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