X ARTIGOS X

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO
CPC/2015 E SEUS REFLEXOS NOS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS ESTADUAIS
ALEXANDRE CHINI
      ǡVǧ    ǧ
    ȃ

ȍ͙͛͡͡Ȏǡ     A

 V ǡ  ͔͜Aǡ   !
   .    ȃ !    
 .!       ȃ  ǡ     .!
 A ǡ     ȍ͚͙͛͘Ȏ

ALEXANDRE FLEXA
 ǡ Vǧ       .! l    ȃ

Ǥ ǧ

    Vǧ .!          .!
l    ǧ

ǡ ǡ ǧ          

     ȃ  Ǥ

1. Considerações iniciais
O CPC/2015, no capítulo que trata das despesas processuais, honorários de advogados – públicos e privados – e das multas por ilícitos processuais, 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 tratados na legislação anterior, como ocorreu com o percentual de honorários
nas ações indenizatórias por ato ilícito contra pessoa.
± Ƥ ±  ǤƤ
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 cauaa, adotada pela doutrina e juris²  Ƥ  ǡǤ͙͜ǡȚ͕͔ǡ
segundo o qual ǲ ca  pa  tǡ     
p u u caua a pcǳ. Dessa forma, quando a parte for vencida, esta pagará honorários advocatícios à parte contrária (art. 85, caput)
  Ƥ   ×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 sentença) 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 desfavorável 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 eǦas 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 remetente daqueles eǦas. Nesse caso, o réu sucumbiu, mas não será condenado ao pagamento de honorários, eis que não deu causa a existência da
ação. Portanto, reiteramos o que sempre defendemos alhures: a expressão “honorários advocatícios sucumbenciaisǳ é inadequada, pois eles não
decorrem da sucumbência, mas sim da causalidade.
X Direito em Movimento, Rio de Janeiro, v. 26, p. 26-36, 2º sem. 2016 X
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O novo código positiva uma forma ampla de imposição de honorários, como se vê no art. 85, § 1º, que os prevê não só no processo de conhecimento principal, mas também nos incidentes, como a reconvenção, fase
 ǡ×Ƥǡ  Øma, resistida ou não1 Ǥ Ƥ    
Ƥ ǡǡǤ͙͜ǡ
§ 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 pet ecØc, 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 percenƤÙ 
 Ù  ǡ   ±   Ƥ  
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 alimentícia dos honorários não permite, em execução, o requerimento de prisão
civil do devedor desses honorários, eis que gozam de privilégios de natureza trabalhista, mesmo tendo natureza de alimentos.
Ainda no parágrafo 14, louvável a vedação à compensação de honorários em caso de sucumbência recíproca. Desta forma, se ambas as partes
sucumbirem em parte do pedido, todos os advogados receberão proporcionalmente remuneração. Admitir a compensação em casos de sucumbência
 À Ƥ   
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 pagaeto dos oorros que e caa sea eetuado e avor da socedade de advogados que tegra a quadade de s×coǡ apcado-se  p×tese o dsposto o Ț ͙͜ǳǤƤ 
que a previsão do parágrafo anterior (natureza alimentar dos honorários)
± Ƥ Ǥ
Há uma razão para esse entendimento legal. As sociedades de advogados
têm natureza simples, atraindo a pessoalidade e afastando a atividade empresarial. 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.
Ƥǡ  
honorários em favor de sociedade de advogados, livrando os advogados
de enfrentar eventuais problemas na seara tributária. Na legislação anterior, a remuneração sucumbencial somente era imposta em favor dos ad3 Nesse sentido, enunciado 244 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim
et a em reros oetros ao ovo ×dgo 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 sociedade 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 truaǡ ao ugar recursoǡ aorar os
oorros Ƥados aterorete evado e cota o traao adcoa reaado e grau recursaǡ oservadoǡ coore o casoǡ o dsposto os ȚȚ ͚o
a 6oǡ sedo vedado ao truaǡ o cØputo gera da Ƥa o de oorros
devdos ao advogado do vecedorǡ utrapassar os respectvos tes estaeecdos os ȚȚ ͚o e ͛o para a ase de coecetoǤ O código perdeu excelente 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×Ǥ ǡ± Ƥ  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. Nesse sentido, como em regra apenas sentenças e acórdãos impõem honorários, 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
Camargo4ǡ ± À      × Ƥ  ǡ
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 honorária, pois não se está atacando a decisão, mas apenas buscando um esclarecimento ou integração da decisão judicial5. Entendemos, no entanto,
  Ƥ   da, houve verdadeira função recursal, podendo haver aumento do percentual de honorários de advogado.
Por se tratar de instituto aplicável aos recursos, não haverá majoração 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: “ setea de prero grau  o codear o vecdo e
custas e oorros de advogadoǡ ressavados os casos de tgca de -±.
 segudo grauǡ o recorreteǡ vecdoǡ pagar as custas e oorros de
advogadoǡ que ser o Ƥados etre de por ceto e vte por ceto do vaor
de codea o ouǡ  o avedo codea oǡ do vaor corrgdo da causa.ǳ
ƤǤ͙͙ǡ 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 oe o ovo  Ȃ outra eecoada, 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 pagamento 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 inverso, vencido o recorrido, este deu causa não à fase recursal, mas a todo o
processo desde a primeira instância, devendo ser condenado ao ressarcimento de custas recursais à parte vencedora, bem como ao pagamento de
honorários ao advogado desta.
Desta forma, o art. 55, i Ƥe, deve ser lido da seguinte maneira: em
segundo grau, a parte vecida, pagará as custas e honorários de advogado,
 Ƥ   nação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
Nesse sentido, ensina Alexandre Freitas Câmara: “itetiadoǡ poisǡ
tedo avido iterposi o de recursoǡ a parte que sair vecida e segudo
grau de urisdi o ser codeada a pagar as despesas que a outra parte
evetuaete tea adiatadoǡ e os oorrios de seu advogadoǡ a ora
do disposto o art. ͝͝ da ei λ ͡.͘͡͡Ȁ͡͝ǡ o qua deve ser iterpretado Ȃ coo
acaa de ser deostrado Ȃ etesivaete.”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 uiados speciais Àveis staduaisǡ ederais e da aeda ïica – Uma abordagem crítica. Ed. Lumen Juris, 6ª edição, 2010, p. 200/201. Antecedente a citação: “ terposto o recursoǡ poisǡ aver Ȃ ressavados os casos de gratuidade de ustia Ȃ preparo. osequ²cia disso ± que ter de aver a iposi o
a agua das partes da origa o de arcar co o custo do processo ȋ que iterposto o recursoǡ ter avido custo
ecoØico do processoȌ. or essa ra oǡ estaeece o art. ͝͝ da ei λ ͡.͘͡͡Ȁ͡͝ǡ e sua parte iaǡ que “e segudo grauǡ o recorreteǡ vecidoǡ pagar as custas e oorrios de advogadoǡ que ser o iados etre ͙͘ά ȋde por
cetoȌ e ͚͘ά ȋvite por cetoȌ do vaor da codea o ouǡ  o avedo codea oǡ do vaor corrigido da causa.
eo teto da ei se veriica que a codea o ao pagaeto das despesas processuais e dos oorrios advocatÀcios
icidir sore o recorrete vecido.  o se podeǡ por±ǡ iterpretar iteraete o dispositivoǡ so pea de  o
se estaeecer corretaete o acace dessa ora. odear apeas o recorrete vecido ipica estaeecer
trataeto desiguaǡ vioado-se o pricÀpio da isooia eǡ por coseguiteǡ o do devido processo ega.  parte
vecida e seu prieiro grau que vea a recorrer e saia vecedoraǡ sedo seu recurso providoǡ teve de eetuar o
preparo eǡ por issoǡ  o  quaquer ra o para que se e ipoa o custo ecoØico do processo se ogrou ²ito.
arece-eǡ poisǡ que ta± o recorrido vecido ser codeadoǡ e segudo grau de urisdi oǡ a arcar co o
custo ecoØico do processoǡ pagado ao recorrete as despesas que adiatou e os oorrios de seu advogadoǡ
a ora prevista esse art. ͝͝ da ei λ ͡.͘͡͡Ȁ͡͝.ǳ
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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:
“iereteete do que ocorria so a vig²cia do Ȁ͛͟ǡ ta± averia a
codea o a ip×tese de ser o recurso providoǡ porque o ovo  estaeeceu coo paradiga a codea o recursa ȋart. ͠͝ǡ Ț ͙͕Ȍ. a esa ora
o caso de provieto parcia do recursoǡ susiste ra o para a codea o
da parte os Øus sucueciaisǡ os teros do art. ͠͝ǡȚ ͙͜ do Ȁ͙͝.”7
Joel Dias Figueira Júnior8 assim dispõe:
“o o±gio ecursa caer a Ƥa o da vera oorria que
ser arcada pea parte sucueteǡ atededo aos paretros
estaeecidos o art. ͚͘ do . ouco iporta se o sucueteǡ e segudo grau de urisdi oǡ ± o recorrete ou o recorrido. a seguda parte do caput do art. ͝͝ da ei ͡.͘͡͡Ȁ͡͝ǡ disse
eos o egisador do que deseavaǡ tedo e vista queǡ  o
raraeteǡ aas as partes recorre da setea de prieiro
grauǡ atedo-se ou odiƤcado-se ȋtota ou parciaeteȌ a
decis o ipugada.
ssiǡ para Ƥs de icid²cia caa do pricÀpio da sucu²cia e segudo grauǡ o que deve ortear o ugador ± a idetiƤca o do sueito perdedor da causaǡ idepedeteete
de se tratar de recorrete ou recorrido.  outras paavrasǡ o
Ǯrecorrido vecidoǯǡ por ×vioǡ deve ta± ser codeado ao
pagaeto de despesas processuais e oorrios advocatÀcios.
e assi  o orǡ se apicada isoadaete a regra do art. ͝͝ǡ caputǡ seguda parteǡ da ei ͡.͘͡͡Ȁ͙͡͡͝ǡ cega-se  asurda cocus o de queǡ se vecedor o recorreteǡ o recorrido perdedor
 o arcar co sucu²cia agua.ǳ
De uma forma ou de outra:9
7 ROCHA, Felippe Borring em aua dos uiados speciais Àveis staduais, ed. Atlas, 8ª edição, 2016, p. 151.
8 aua dos uiados 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 geraǡ co os trites processuais reguados de aeira uioreǡ sea qua or o oeto da a o. as para certas Ƥaidades o egisador apriorou
e especiƤcou certos procedietosǡ co vista a satisaer ou
correspoder ais adequadaete ao oeto itigioso ȋv.g.ǡ
uiados especiaisȌ. serve-se a reatividade da quaiƤca o de
ua situa o coo especiaǡ isto ±ǡ  possiiidade de teros
ua ora especia e rea o a ua ora que  ± especiaǡ
coo o caso dos uiadosǣ as disposiÙes da ei ͡.͘͡͡Ȁ͙͡͡͝ s o
especiais e rea o s disposiÙes do ×digo de rocesso iviǡ
as s o gerais e rea o s oras da ei ͙͘.͚͝͡Ȁ͚͙͘͘ǡ que por
sua ve s o especiais e rea o s oras da ei ͡.͘͡͡Ȁ͙͡͡͝.ǳ͙͘
Segundo o Ministro Luiz Fux a expressão “recorrete vecido”, utilizada no art. 55 da lei dos juizados, deve ser interpretada da seguinte forma:
“ seguda po²ica di respeito  ere²utica da epress o
Ǯrecorrete vecidoǯǡ utiiada o art. ͝͝ da ei dos uiados para
iputar custas e oorrios  parte desavorecida pea decis o
das Turmas Recursais.
m pricÀpioǡ  o  meor dïvida de que a ei impÙe a sucum²cia ao vecido a setea e queǡ  o ostate eoeradoǡ
recorre e tora a sucumir a istcia recursa. Trata-se de
modaidade Ǯmitigadaǯ de Ǯsucum²cia recursaǯǡ  que a sucum²cia recursa tout court importaria dupa imposi oǢ isto
±ǣ em primeiro e segudo graus de urisdi o.
osiderado que a ratio do dispositivo ± desestimuar o vecido a recorrerǡ parece que seu destiatrio ± apeas eeǡ o recorrete.
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. uiados especiais
ederais cÀveis Ƭ asos rticos, 3ª Edição, Curitiba, Juruá, 2015, Pág. 26).
10 BOCHENEK, Antônio César e Nascimento, Márcio Augusto. uiados especiais ederais cÀveis Ƭ asos rticos,
3ª Edição, Curitiba, Juruá, 2015, Pág. 26.
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tretatoǡ o pargrao ïico do art. ͜͝ da ei ͡.͘͡͡Ȁ͡͝ determia que o recorrete deposite as despesas eoeradas em primeiro grau como requisito de admissiiidade do recurso. raǡ
se ee or vecedorǡ quem dever reemos-oǫ videtemete
que o recorrido.
ortatoǡ recorrete vecido ± a parte queǡ o recursoǡ restou
vecidaǡ e que tato pode ser o recorrete mesmo Ȃ e aÀ euma diƤcudade se apreseta Ȃ ou o recorrido vecidoǡ uma ve
que ada pagou para atuar o primeiro grau ode oteve uma
vit×ria em primeiro estgio de aeri o do direito em itÀgio.ǳ
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.
Ƥǡ ǡ 12,
da 4ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 55 DA LEI
Nº 9.099/95. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA REGRA GERAL DO CÓDIGO 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
processuaisǡ icusive aqueas dispesadas em primeiro grau de
urisdi oǡ reeridas o art. ͙͕ do rovimeto λ ͘͠Ȁ͚͙͙͘ da orregedoria era da ustiaǡ devem ser adiatadas pea Recorreteǡ queǡ a ip×tese de provimeto tota de seu recursoǡ devem
ser ressarcidas pea Recorrida vecida. orreta iterpreta 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. ͝͝ǡ caputǡ seguda parteǡ da ei λ ͡.͘͡͡Ȁ͡͝. Apica o
do ovo ǡ que estabeeceu como paradigma a sucumb²cia
recursa ȋart. ͠͝ǡ Ț ͙͕Ȍ. A ecessidade de servir-se do processo
para recoecimeto de um direito  o deve reverter em dao
a quem tem ra o.ǳ ȋmbargos de ecara o o Recurso omiado . ͙͛͛͘͘͜͟-͟͝.͚͙͘͝.͠.͙͡.͚͙͘͘ǡ ugado em ͚͛Ȁ͘͠Ȁ͚͙͘6Ȍ
5 - Conclusão
Por todo o exposto, sustentamos que deve ser dada interpretação
teleológica ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, alcançando resultado extensivo, com vistas a assegurar tratamento constitucional isonômico às partes,
para que pague custas e honorários advocatícios em sede de recurso inominado, a parte vecida, 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”.
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