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1. Considerações iniciais

O CPC/2015, no capítulo que trata das despesas processuais, honorá-
rios de advogados – públicos e privados – e das multas por ilícitos proces-
suais, inova ao dispor minuciosamente sobre os honorários sucumbenciais 
impostos por decisão judicial. Não é à toa que o art. 85, a respeito do tema, 
é o maior artigo de todo o novo código, com caput e dezenove parágrafos, 
abordando honorários tendo por base de cálculo o proveito econômico 
obtido pelo vencedor; determinação de honorários nas causas em que a 
Fazenda Pública for parte e majoração de honorários na fase recursal, por 
exemplo. Esse capítulo também proporciona alterações em temas trata-
dos na legislação anterior, como ocorreu com o percentual de honorários 
nas ações indenizatórias por ato ilícito contra pessoa. 

-

texto, abordaremos os impactos do CPC/2015 no art. 55, da Lei nº 9.099/95.
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2 – Honorários advocatícios sucumbenciais

Os honorários advocatícios sucumbenciais mantiveram, na nova 
legislação, sua natureza de condenação pecuniária imposta à parte que 
deu causa indevida ao ajuizamento da ação. Assim, vê-se claramente que 
o CPC/2015 positivou a tese da cau a a , adotada pela doutrina e juris-

segundo o qual  ca   p a  t      
p  u  u cau a a  p c . Dessa forma, quando a parte for venci-
da, esta pagará honorários advocatícios à parte contrária (art. 85, caput) 

-
da por culpa da parte contrária. Propomos dois exemplos: (1) o autor ajuíza 
a ação em face do réu e a sentença julga o pedido autoral procedente. O 
réu, vencido, paga honorários ao advogado porque deu causa à existência 
da ação, pois se tivesse cumprido a obrigação que tinha para com o autor, 
a ação jamais teria sido proposta. (2) o autor ajuíza a ação em face do réu 
e a sentença julga o pedido do demandante improcedente. Nesse caso o 
autor paga honorários ao réu porque este (como reconhecido na senten-
ça) não era devedor do autor, razão pela qual fora o próprio autor que deu 
causa à existência da ação. 

Existem, no entanto, hipóteses em que a parte obtém decisão des-
favorável e, ainda assim, não lhe são impostos honorários sucumbenciais 
por não ter dado causa a existência da ação. Pensemos, como exemplo, 
na ação proposta por Paulo em face de um provedor de internet pedindo 
que o réu apresente as informações referentes a alguns e a s recebidos 
anonimamente pelo autor, contendo ameaças de morte. O provedor-réu 
contesta alegando que está proibido de fornecer tais dados, mas que os 
apresenta de bom grado, se for proferida decisão judicial nesse sentido. 
O juiz julga procedente o pedido determinando que o réu informe o reme-
tente daqueles e a s. Nesse caso, o réu sucumbiu, mas não será conde-
nado ao pagamento de honorários, eis que não deu causa a existência da 
ação. Portanto, reiteramos o que sempre defendemos alhures: a expres-
são “honorários advocatícios sucumbenciais  é inadequada, pois eles não 
decorrem da sucumbência, mas sim da causalidade.
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O novo código positiva uma forma ampla de imposição de honorá-
rios, como se vê no art. 85, § 1º, que os prevê não só no processo de conhe-
cimento principal, mas também nos incidentes, como a reconvenção, fase 

-
ma, resistida ou não1

§ 13, ocorrerá nos autos do processo principal.

Outro ineditismo está previsto no art. 85, § 2º, ao determinar que a 
base de cálculo dos honorários sucumbenciais será o valor da condenação 
ou do p e t  ec c , resguardando claramente a remuneração do 
advogado conforme as vantagens auferidas pela parte que representa. Se 
a parte sucumbir em parte mínima do pedido, não haverá imposição de 
honorários a esta (art. 86, parágrafo único). Nesse sentido, está abolida a 
prática de imposição de verba honorária exclusivamente tendo como base 
de cálculo o valor da causa. Tal entendimento já era visto na jurisprudência 
predominante na vigência do CPC/1973.

Mais uma inovação encontra-se nas ações de indenização por danos 
contra a pessoa, quando decorrentes de ato ilícito. Nesse caso, o percen-

remuneratória do advogado.

Os honorários de advogado têm natureza alimentar, como dispõe o 
art. 85, § 14. Trata-se de entendimento já esposado na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo2 
e agora positivado no novo código. Assim, os honorários gozam de todas 
as prerrogativas inerentes aos créditos trabalhistas, tais como preferência 

1 A jurisprudência dominante assim já se manifestava na vigência do CPC/1973, como se vê, por exemplo, no 
enunciado nº 345, do STJ: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais 
de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.

2 STJ, Corte Especial, recurso repetitivo (tema 637), REsp nº 1.152.218/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado 
em 07/045/2014: “Direito Processual Civil e Empresarial. Recurso especial representativo de controvérsia. Art. 
543-c do CPC. Honorários advocatícios. Falência. Habilitação. Crédito de natureza alimentar. Art. 24 da lei n. 
8.906/1994.”
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para receber em caso concurso de credores. Portanto, a natureza alimen-
tícia dos honorários não permite, em execução, o requerimento de prisão 
civil do devedor desses honorários, eis que gozam de privilégios de nature-
za trabalhista, mesmo tendo natureza de alimentos. 

Ainda no parágrafo 14, louvável a vedação à compensação de hono-
rários em caso de sucumbência recíproca. Desta forma, se ambas as partes 
sucumbirem em parte do pedido, todos os advogados receberão proporcio-
nalmente remuneração. Admitir a compensação em casos de sucumbência 

no processo. Superado, portanto, o entendimento do enunciado nº 306 da 
jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, que permitia a 
compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca3.

Tema que desperta discussão na doutrina versa sobre a natureza dos 
honorários advocatícios sucumbenciais impostos em favor de sociedade 
de advogados. Prevê o art. 85, § 15 que “o advogado pode requerer que 
o paga e to dos o or r os que e ca a  se a e etuado e  avor da so-
c edade de advogados que tegra a qua dade de s c o  ap ca do-se  -
p tese o d sposto o  
que a previsão do parágrafo anterior (natureza alimentar dos honorários) 

Há uma razão para esse entendimento legal. As sociedades de advogados 
têm natureza simples, atraindo a pessoalidade e afastando a atividade em-
presarial. Assim, a pessoa jurídica estaria apenas recebendo os honorários 
destinados à manutenção dos seus sócios, o que faz com que os valores ali 
recebidos tenham a mesma natureza de quando recebidos pelas pessoas 
físicas dos sócios.

honorários em favor de sociedade de advogados, livrando os advogados 
de enfrentar eventuais problemas na seara tributária. Na legislação ante-
rior, a remuneração sucumbencial somente era imposta em favor dos ad-

3 Nesse sentido, enunciado 244 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim 
et a  em r e ros o e t r os ao ovo d go de rocesso v , artigo por artigo, ed. Revista dos Tribunais, 
1ª edição, 2015, p. 169.
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vogados, que recebiam os valores em seu nome para, após, depositá-los 
em favor da sociedade que integravam gerando, em tese, tributação na 
pessoa física e na pessoa jurídica. Na vigência do código de 2015, a socie-
dade poderá receber diretamente, se assim desejar, iluminando eventuais 
pontos obscuros ao auferir renda.

3 – Honorários sucumbenciais na fase recursal

Uma grande inovação trazida pelo CPC/2015 é a possibilidade de 
majoração da verba honorária na fase recursal. Trata-se, claramente, de 
mecanismo com dupla função: (1) desestimular a interposição de recursos 
meramente protelatórios, desprovidos de fundamentos ou temerários; e 
(2) conceder aos advogados a possibilidade remuneração sucumbencial 
proporcional ao serviço prestado.

Dispõe o art. 85, §11, que “o tr u a  ao u gar recurso  a orar  os 
o or r os ados a ter or e te eva do e  co ta o tra a o ad c o a  re-

a ado e  grau recursa  o serva do  co or e o caso  o d sposto os  o 
a 6o  se do vedado ao tr u a  o c puto gera  da a o de o or r os 
dev dos ao advogado do ve cedor  u trapassar os respect vos tes esta e-
ec dos os  o e o para a ase de co ec e to  O código perdeu excelen-

te oportunidade de deixar o instituto mais efetivo, pois limita a majoração 
dos honorários na fase recursal ao percentual máximo permitido (20%). 
Assim, se na fase de conhecimento o juiz condenar a parte perdedora ao 
pagamento de honorários de 20% sobre o valor da condenação, não haverá 
imposição sucumbencial na fase recursal. Nesse caso, não haverá qualquer 
meio desestimulador a evitar recursos desarrazoados. Melhor seria ter 
mantido a redação original do anteprojeto do CPC, que previa o limite de 
25% de honorários na fase recursal.

Não haverá, contudo, imposição de verba honorária em qualquer hi-
-

ciais na decisão recorrida para que o recurso possa majorá-los, eis que o 
art. 85, §11 deve ser combinado com a regra contida no art. 85, caput. Nes-
se sentido, como em regra apenas sentenças e acórdãos impõem honorá-
rios, supõe-se que apenas apelações, recursos especiais, recursos ordiná-
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rios, recursos extraordinários e embargos de divergência poderiam conter 
a majoração aqui estudada.

Contudo, como muito bem salienta o professor Luiz Henrique Volpe 
Camargo4

portanto, possível, ocorrer a majoração em agravo de instrumento, como 
na decisão interlocutória que: (1) versa sobre o mérito da causa (art. 1.015, 
II); (2) exclui litisconsorte (art. 1.015, VII); e (3) julga a fase de liquidação de 
sentença (art. 1.015, parágrafo único).

Nos embargos de declaração, em regra não haverá majoração hono-
rária, pois não se está atacando a decisão, mas apenas buscando um es-
clarecimento ou integração da decisão judicial5. Entendemos, no entanto, 

-
da, houve verdadeira função recursal, podendo haver aumento do percen-
tual de honorários de advogado.

Por se tratar de instituto aplicável aos recursos, não haverá majora-
ção de verba honorária no reexame necessário (art. 496, CPC/2015).

4 – Honorários na Lei nº 9.099/95

Em sede de juizados especiais cíveis estaduais, a Lei nº 9.099/95 prevê 
em seu art. 55: “  se te a de pr e ro grau o co de ar  o ve c do e  
custas e o or r os de advogado  ressa vados os casos de t g c a de - . 

 segu do grau  o recorre te  ve c do  pagar  as custas e o or r os de 
advogado  que ser o ados e tre de  por ce to e v te por ce to do va or 
de co de a o ou  o ave do co de a o  do va or corr g do da causa.

-
clusão seria que apenas ao recorrente vencido seria imposto o pagamento 
de custas e honorários advocatícios. De fato, como defendemos acima, a 

4 CAMARGO, Luiz Henrique Volpe em “Os Honorários Advocatícios pela Sucumbência Recursal no CPC/2015”, 
artigo publicado na obra coletiva o e o ovo   outr a e ec o ada, volume 1, Parte Geral, ed. JusPodivm, 
1ª edição, p. 749.

5 Nesse sentido, Camargo, op. cit., p. 749.
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regra da causalidade impõe àquele que recorreu e restou vencido o paga-
mento de custas ao erário e honorários ao advogado da parte contrária. É 
um raciocínio lógico: a parte recorreu indevidamente, tanto que vencida, 
tendo dado causa ao prolongamento do processo na instância recursal, 
sendo justa a condenação acessória. Contudo, quando o resultado é inver-
so, vencido o recorrido, este deu causa não à fase recursal, mas a todo o 
processo desde a primeira instância, devendo ser condenado ao ressarci-
mento de custas recursais à parte vencedora, bem como ao pagamento de 
honorários ao advogado desta.

Desta forma, o art. 55, i  e, deve ser lido da seguinte maneira: em 
segundo grau, a parte ve cida, pagará as custas e honorários de advogado, 

-
nação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. 

Nesse sentido, ensina Alexandre Freitas Câmara: “ i teti a do  pois  
te do avido i terposi o de recurso  a parte que sair ve cida e  segu do 
grau de urisdi o ser  co de ada a pagar as despesas que a outra parte 
eve tua e te te a adia tado  e os o or rios de seu advogado  a or a 
do disposto o art.  da ei  .  o qua  deve ser i terpretado  co o 
aca a de ser de o strado  e te siva e te.”6

O festejado professor Felippe Borring Rocha, em sua obra que é 
referência sobre juizados especiais, vai além e sustenta que, mesmo em 

6 CÂMARA, Alexandre Freitas em ui ados speciais veis staduais  ederais e da a e da ica – Uma aborda-
gem crítica. Ed. Lumen Juris, 6ª edição, 2010, p. 200/201. Antecedente a citação: “ terposto o recurso  pois  a-
ver   ressa vados os casos de gratuidade de usti a  preparo. o sequ cia disso  que ter  de aver a i posi o 
a a gu a das partes da o riga o de arcar co  o custo do processo  que i terposto o recurso  ter  avido custo 
eco ico do processo . or essa ra o  esta e ece o art.  da ei  .  e  sua parte i a  que “e  segu -
do grau  o recorre te  ve cido  pagar  as custas e o or rios de advogado  que ser o i ados e tre  de  por 
ce to  e  vi te por ce to  do va or da co de a o ou  o ave do co de a o  do va or corrigido da causa. 

e o te to da ei se veri ica que a co de a o ao paga e to das despesas processuais e dos o or rios advocat cios 
i cidir  so re o recorre te ve cido. o se pode  por  i terpretar itera e te o dispositivo  so  pe a de o 
se esta e ecer correta e te o a ca ce dessa or a. o de ar ape as o recorre te ve cido i p ica esta e ecer 
trata e to desigua  vio a do-se o pri c pio da iso o ia e  por co segui te  o do devido processo ega .  parte 
ve cida e  seu pri eiro grau que ve a a recorrer e saia ve cedora  se do seu recurso provido  teve de e etuar o 
preparo e  por isso  o  qua quer ra o para que se e i po a o custo eco ico do processo se ogrou ito. 

arece- e  pois  que ta  o recorrido ve cido ser  co de ado  e  segu do grau de urisdi o  a arcar co  o 
custo eco ico do processo  paga do ao recorre te as despesas que adia tou e os o or rios de seu advogado  

a or a prevista esse art.  da ei  . .  
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caso de provimento parcial do pedido recursal, haveria imposição de ônus 
decorrentes da sucumbência, na hipótese do art. 55 da Lei nº 9.099/95: 
“ i ere te e te do que ocorria so  a vig cia do  ta  averia a 
co de a o a ip tese de ser o recurso provido  porque o ovo  esta e-
eceu co o paradig a a co de a o recursa  art.   . a es a or a 
o caso de provi e to parcia  do recurso  su siste ra o para a co de a o 

da parte os us sucu e ciais  os ter os do art.   do .”7

Joel Dias Figueira Júnior8 assim dispõe:

“ o o gio ecursa  ca er  a a o da ver a o or ria que 
ser  arcada pe a parte sucu e te  ate de do aos par etros 
esta e ecidos o art.  do . ouco i porta se o sucu e -
te  e  segu do grau de urisdi o   o recorre te ou o recorri-
do. a segu da parte do caput do art.  da ei .  disse 

e os o egis ador do que dese ava  te do e  vista que  o 
rara e te  a as as partes recorre  da se te a de pri eiro 
grau  a te do-se ou odi ca do-se tota  ou parcia e te  a 
decis o i pug ada.

ssi  para s de i cid cia ca a  do pri c pio da sucu -
cia e  segu do grau  o que deve ortear o u gador  a ide -
ti ca o do su eito perdedor da causa  i depe de te e te 
de se tratar de recorre te ou recorrido.  outras pa avras  o 
recorrido ve cido  por vio  deve ta  ser co de ado ao 

paga e to de despesas processuais e o or rios advocat cios. 
e assi  o or  se ap icada iso ada e te a regra do art.  ca-

put  segu da parte  da ei .  c ega-se  a surda co -
c us o de que  se ve cedor o recorre te  o recorrido perdedor 

o arcar  co  sucu cia a gu a.  

De uma forma ou de outra:9 

7 ROCHA, Felippe Borring em a ua  dos ui ados speciais veis staduais, ed. Atlas, 8ª edição, 2016, p. 151.

8 a ua  dos ui ados speciais staduais e ederais. Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 320.

9 “O advento do novo CPC, em vigência a partir de 16.03.2016, em nada muda nesse aspecto de aplicação subsi-
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“  digo de rocesso ivi   regra gera  co  os tr ites pro-
cessuais regu ados de a eira u i or e  se a qua  or o o e-
to da a o. as para certas a idades o egis ador apri orou 
e especi cou certos procedi e tos  co  vista a satis a er ou 
correspo der ais adequada e te ao o eto itigioso v.g.  
ui ados especiais . serve-se a re atividade da qua i ca o de 

u a situa o co o especia  isto   possi i idade de ter os 
u a or a especia  e  re a o a u a or a que   especia  
co o o caso dos ui ados  as disposi es da ei .  s o 
especiais e  re a o s disposi es do digo de rocesso ivi  

as s o gerais e  re a o s or as da ei .  que por 
sua ve  s o especiais e  re a o s or as da ei . .  

Segundo o Ministro Luiz Fux a expressão “recorre te ve cido”, utili-
zada no art. 55 da lei dos juizados, deve ser interpretada da seguinte forma: 

“  segu da po ica di  respeito  er e utica da e press o 
recorre te ve cido  uti i ada o art.  da ei dos ui ados para 

i putar custas e o or rios  parte des avorecida pe a decis o 
das Turmas Recursais.

m pri c pio  o  me or d vida de que a ei imp e a sucum-
cia ao ve cido a se te a e que  o o sta te e o erado  

recorre e tor a a sucum ir a i st cia recursa . Trata-se de 
moda idade mitigada  de sucum cia recursa   que a su-
cum cia recursa  tout court importaria dup a imposi o  isto 

 em primeiro e segu do graus de urisdi o. 

o sidera do que a ratio do dispositivo  desestimu ar o ve -
cido a recorrer  parece que seu desti at rio  ape as e e  o re-
corre te.

diária em relação às Leis 10.259 e 9.099, porque aquele traz no seu bojo expressamente que: Permanecem em 
vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente 
este Código (§ 2º do art. 1.046)”. (Bochenek, Antônio César e Nascimento, Márcio Augusto. ui ados especiais 
ederais c veis  asos r ticos, 3ª Edição, Curitiba, Juruá, 2015, Pág. 26).

10 BOCHENEK, Antônio César e Nascimento, Márcio Augusto. ui ados especiais ederais c veis  asos r ticos, 
3ª Edição, Curitiba, Juruá, 2015, Pág. 26.
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treta to  o par gra o ico do art.  da ei .  deter-
mi a que o recorre te deposite as despesas e o eradas em pri-
meiro grau como requisito de admissi i idade do recurso. ra  
se e e or ve cedor  quem dever  reem o s - o  vide teme te 
que o recorrido.

orta to  recorre te ve cido  a parte que  o recurso  restou 
ve cida  e que ta to pode ser o recorre te mesmo  e a  e u-
ma di cu dade se aprese ta  ou o recorrido ve cido  uma ve  
que ada pagou para atuar o primeiro grau o de o teve uma 
vit ria em primeiro est gio de a eri o do direito em it gio.

O FONAJE – Fórum Nacional de Juizados Especiais não trata do tema. 
É certo que seus enunciados existentes sobre honorários abordam apenas 
as hipóteses em que o recorrente é vencido11. Assim, não há entendimento 
do Fórum esposado em sentido contrário à tese aqui defendida.

12, 
da 4ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, verbis: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. SU-
CUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 
Nº 9.099/95. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA REGRA GERAL DO CÓ-
DIGO DE PROCESSO CIVIL (arts. 85, § 1º e 1.046, § 2º. do CPC c/c 
arts. 6º. e 55 da Lei n° 9.099/95). PRECEDENTES. As despesas 
processuais  i c usive aque as dispe sadas em primeiro grau de 
urisdi o  re eridas o art.  do rovime to   da or-

regedoria era  da usti a  devem ser adia tadas pe a Recorre -
te  que  a ip tese de provime to tota  de seu recurso  devem 
ser ressarcidas pe a Recorrida ve cida. orreta i terpreta o 

11 Enunciado 96: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação 
de contra-razões. Enunciado 122: É cabível condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não 
conhecimento do recurso inominado.

12 Precedentes: Recurso Inominado n. 0300583-79.2016.8.19.0001, 4º. Turma Recursal, Relator: Juiz Alexandre 
Chini; Recurso Inominado n. 0000762-52.2016.8.19.0001, 4ª. Turma Recursal, Relatora: Juíza Natascha Maculan 
Adum Dazzi e; Recurso Inominado n. 0060236-512016.8.19.0001, 4ª. Turma Recursal, Relator: Juiz Luiz Alfredo 
de carvalho Junior.
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do art.  caput  segu da parte  da ei  . . Ap ica o 
do ovo  que estabe eceu como paradigma a sucumb cia 
recursa  art.   . A ecessidade de servir-se do processo 
para reco ecime to de um direito o deve reverter em da o 
a quem tem ra o.  mbargos de ec ara o o Recurso o-
mi ado . - . . . .  u gado em 6

5 - Conclusão

Por todo o exposto, sustentamos que deve ser dada interpretação 
teleológica ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, alcançando resultado extensi-
vo, com vistas a assegurar tratamento constitucional isonômico às partes, 
para que pague custas e honorários advocatícios em sede de recurso ino-
minado, a parte ve cida, e não apenas o recorrente vencido13.

13 Em sentido contrário: Enunciado 12.4 da CEJCA (PROVIMENTO DO RECURSO): “Provido o recurso da parte 
vencida, o recorrido não responde pelos ônus sucumbenciais”.


