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1. INTRODUÇÃO

estabelecidos pelo Novo Códi go de
Processo Civil, que entrou em vi gor

Há quase 50 anos, o Supremo

em 18 de março de 2016 e trouxe

Tribunal Federal aprovou a Súmula nº

inéditas concepções e procedimentos

512,

para os honorários advocatícios na

condenação

segu ndo

a
em

qual

“não

honorários

cabe
de

ordem nacional.
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advogado na ação de mandado de

levando em conta o trabalho adi cional

segurança” 74.

realizado em grau recursal (...)”.

Trata-se

de

enunciado

Este

dispositivo

uma

muito tempo, não obteve consenso

honorários advocatícios fixados,um

doutrinário

De

verdadeiro

dever

a

cargo

tempos em tempos, o Poder Judiciário

Tribunal. 75

Tratou

de

estabelecer

vem sendo chamado a se manifestar

honorários

ad vocatícios

sobre

de

recursal que, para parte d a doutri na,

sentenças, votos vencidos e acórdãos

deve ter sua aplicabilidade garantida

têm revelado posicionamento muitas

em

vezes contrário à orientação sumul ar.

incluindo aquelas em que não houve

Esta controvérsia ganhou nov os

fixação de honorários advocatícios na

contornos com a entrada em vigor do

primeira instância, como o mandado

novo Código de Processo Civil, a Lei

de segurança.

o

jurisprudencial.

assunto

e,

através

nº 13.105/2015, em 18 de março de
2016.

toda

e

obri gatória

criou

controverso e polêmico, que, por
e

majoração

legal

qualquer

na

do s
do
fase

demand a,

Nesse cenário, a controvérsia
estabelecida nos leva a in dagar se,

O

novo

inaugurou

diploma
um

processual
regramento

com o advento do novo Códi go de
Processo

Civil,

caberia,

então,

a

inexperiente, relacionado à fixação

fixação de honorários advocatícios na

dos honorários advocatícios na fase

instancia recursal do mandado de

recursal dos processos judiciais.

segurança.

Com relação aos recursos, o
§11 do art. 85 estabeleceu que “o

2. O MANDADO DE SEGURANÇA:

tribunal, ao julgar recurso, majorará

NATUREZA JURÍDICA, FUNÇÃO E

os honorários fixados anteriormente

REGRAMENTO

74

parece ser positi va, observados, à falta
de autorização expr essa em senti do
contrári o, os limit es do § § 2º e 3º do art.
85". Novo Código de Processo Civi l
Anotado, 3 ª edição, São Paulo, Saraiva,
2017, p.149.

Data de publicação do enunciado: DJ
de 12-12-1969.
75
Nesse sentido, cf. as observações de
Cassio Scarpinella B ueno que assim
dispõe: “é perti nente também ques tionar
se a majoração é um dever a cargo do
Tribunal. A resposta mais adequada
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O mandado de segurança, como

incontestável, ameaçado ou violado

se sabe, é uma ação constitucional de

por

natureza civil. Também conhecido

inconstitucional ou ilegal de qualquer

como

autoridade"

espécie

de

remédio

constituci onal, é criação brasileira
a

partir

da

Constituição Federal de 1934.

manifestamente
(art.

113 ,

33

da

Constituição de 1934 ).

que passou a ter status de norma
constituci onal

ato

Sendo constitucionalizado em
1934

e

perman ecendo

nas

constituições seguintes, com exceção,

Na época, eclodia uma cris e qu e

apenas, da Constituição de 19 37, o

culminou na revisão da "doutrina

mandado de segu ran ça está previsto

brasileira do habeas cor pus, o q ual

na atual Constituição, em seu art. 5º,

restou restrito em alcance com a

inciso

reforma constitucional de 1926. Esta

"conceder-se-á mandado de segurança

restrição

e

para proteger direito líquido e certo,

que

não amp arado p or habeas corp us ou

motivou

julgadores

doutrinadores

da

empenharam-se
necessidade

época,
por

da

demonstrar

criação

instrumento

de

LXIX,

que

assim

a

habeas data, qu an do o respons ável

um

pela ilegalidade ou abuso de poder for

processual-

autoridade

pública

de

exercício

de

conferir

atribuições do poder público".

judicial

contra lesões a direitos subjetivos

no

agente

pesso a

proteção

jurídica

ou

constituci onal a com o objetivo de
efetiva

dispõe:

O texto constitucional também

públi cos não protegidos pelo habeas

prevê

corpus.

coletivo, que poderá ser i mpetrado

A
deixada

fim

de

pela

suprir

citada

a

lacuna

reforma,

a

por

o

mandado

partido

de

segurança

político

com

representação no Congress o Nacion al,

Constituição de 1934 consagrou, logo

organização

sindical,

depois do dispositivo que previa o

classe

associação

habeas

constituída e em funcionamento há

corpus,

process o

deste,

e

com
o

segurança,

cuja

proteger

"direito

o

mesmo

mandado

ou

entidade

de

legalmente

de

pelo menos um ano, em defesa de seus

finalidade

era

membros ou associados (art. 5°, LXX,

certo

e

a e b).
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Atualmente, a ação do mandado
de

segurança

de

n ad a

adiantaria

a

devidamente

Constituição proclamar direitos sem

re gul amentada pela Lei nº 12.016, de

assegurá-los por meio de garantias, as

7 de agosto de 2009 que disciplina

quais, por sua vez, afirmariam a

tanto

própria

o

está

garantias 77,

mandado

de

segurança

individual quanto o coletivo e dá
atributo

De
de

remédio

normativa

da

Constituição.

outras providências.
O

força
certo,

conferir

constitucionais

garantias
significa

constituci onal conferido ao mandado

disponibilizar

de segurança 76, revela sua importância

assumam

dentro do sistema constitucional de

remédios

garantias

fundamentais,

violações a direitos cons titucionais.

sendo consagrado como “uma espécie

Surge daí, a inquestionável relevância

de ação judiciária que visa a proteger

do

categoria

especial

direitos

remédio

constitucional,

verdadeira

públi cos

subjetivos”

(Alfredo

garantia

constitucional

“pelo

e

direitos

de

instrumentos

caráter
pra

mandado

de
sanar

de

que

verdadeiros
p ossíveis

segurança

como
seu

Buzaid). Partindo do pressuposto que

caráter específico e por sua função

a Constituição Federal é um sistema

saneadora” 78

de normas jurídicas que regula, entre

Neste

mesmo

diapasão,

outros, os direitos fundamentais do

Guilherme Peña de Moraes reafirma,

homem

ao

76

e

as

suas

respectivas

Manoel Gonçalves Ferrei ra Fil ho,
embora não ent enda ser errônea a
expressão “remé dio constitucional”, a
qualifica como não sen do u ma “das mais
felizes” e observa que, “rigorosamente
falando, as garanti as dos direitos
fu ndamentais são as limitações, as
vedações, i mpostas pelo consti tuinte ao
poder públ ico”. FERREIR A FILHO,
Manoel Gonçalves. Curso de direito
constitucional. 39ª ed. rev. atual. São
Paulo: Sarai va, 2013, p. 350.
77
José Afonso da Silva considera a
constituição como “um sistema de
normas
jurídicas,
escri tas
ou

conceituar

constituição,

a

costumeiras, que regula a forma do
Estado, a forma de seu go vern o, o modo
de aquisição e o exercício do pod er, o
estabel ecimento de seus órgãos, os
limites de sua ação, os direto s
fundamentais do homem e as respecti vas
garantias. E m sí ntese, a co nstit uição é o
conjunto de normas que organiza os
elementos constitu tivos do E stado”.
Curso
de
Direito
Constitu cional
Positivo. 4 1ª. ed., São Paulo: Malh eiros
Ed itores, 2 017, p. 40.
78
SILVA, José Afonso. C urso de Direito
Constitucion al Positivo. 41ª. ed. , São
Paulo: Malheiros E ditores, 2017, p. 445.
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existência dos direitos fundamentais,

garantia fundamental, mas nem toda

suas

garantia fundamental é u m remédio

respectivas

garantias

e

os

remédios constitucionais:

constitucional.
É importante salientar que os

“Consti tuição é um sistema de
normas jurídicas, produ zidas
no
exercício
do
poder
constituinte,
dirigidas
preci puament e
ao
es tabelecimento da forma de
Estado, da forma de governo,
do modo de aquisição e
exercício
do
poder,
da
institu ição e organização de
seus órgãos, dos limites de
sua atuação dos direitos
fundamentais e respectiva s
garantias
e
remédi os
constitucionais e da ordem
econô mi ca e social” .

direitos

amp arados

constitucional

pode

esquecer

impetrar

que

mandado

o

de

‘mandado

de

Estado,

aqueles

reputados

como

fundamentais. Esta qualificadora faz
com que o mandado de segurança,
como ação de caráter constitucional
que é, faça jus ao tratamento jurídico
diferenciado que recebe, haja vista ter
seu

procedimento

e

requisito s

disciplinados

em

lei

especial, qual seja a Lei nº 12.016, de
7 de agosto de 2009. Esta lei, que

segurança

disciplina

também é fruto do ex ercício do direito

segurança

constituci onal de ação (art. 5º, XXXV

coletivo e dá outras providências,

da Constituição Federal de 1988.).

será denominad a daqui pra frente,

Desta forma, é certo que o mandado

neste trabalho, simples mente como

de

Lei do Mandado de Segurança.

segurança,

de

direito

remédio

segurança’ são aqueles mais caros ao

processuais
Ap rofundando o tema, não se

p elo

considerado

em

si

tanto

o

mandado

de

qu anto

o

individual

mesmo, é uma garantia constitucional
e impetrá-lo traduz o exercício de um

3. MANDADO DE SEGURANÇA E OS

direito (direito de ação).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com
precisão,

isso,

3.1. DA RELAÇÃO ENTRE A LEI DO

fundamentais podem ser consideradas

MANDADO DE SEGURANÇA E O

direitos que protegem direitos e que

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

remédio

as

co m

garantias

todo

que

conclui-s e,

constitucional

é
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No

tocante

aos

honorários

advocatícios, a Lei do Mandado de

e o §11 d o art. 85 assim disp õem,
respectivamente:

Segurança determinou no art. 25 que

“Sã o
devi dos
hono rários
advocatícios na reconvençã o,
no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na
execuçã o, resistid a ou não, e
nos
recursos
interpostos,
cumulati vamente”.

“não cabem, no processo de mandado
de

segurança,

a

interposição

de

embargos infringentes e a condenação
ao

pagamento

advocatícios,

dos
sem

honorários
prejuízo

“O tribu nal, ao julgar recurso,
majo rará
os
hono rários
fi xados
anteriorment e
levando em conta o t rabal ho
adicional realizado em gra u
recursal,
observando,
confor me o caso, o disposto
nos §§ 2º a 6º , sendo veda do
ao tribunal, no cômputo gera l
da fixação de hono rários
devid os ao advoga do do
vencedor,
u ltrapassar
os
respectivos
limites
estabelecidos nos §§ 2 º e 3º
para a fase de conhecimento” .

da

aplicação de sanções no caso de
litigância d e má-fé.”
A inserção des te dispositivo
legal foi apoiada pela Súmula nº 512,
ainda vi gente, do Supremo Tribunal
Federal que determina o seguinte:
“não cabe condenação em honorários
de advogado na ação de mandado de
segurança”.
Como

já

mencionado

anteriormente, esta Súmula completa
50 anos de vi gência este ano e, uma
vez

reproduzida

em

comando

normativo pelo art.25 da Lei do
Mandado de Segu rança, tem seus
efeitos

ampliados,

vinculando

e

opondo-se a todos.
vinculante e com efeito er ga omnes,
estão as disposições do novo Código
Processo

Civil,

razões pelas quais o §11 do art. 85 foi
criado

foram

na

Lei

nº

13.105/2015, que entrou em vi gor em

consubstanciadas

no

trab alho do advogado em instância
recursal

e

o

desestímulo

à

interposição de recursos.
Este

é,

entendimentos

Ao lado, e também com caráter

de

É acertado mencionar que as

Superior
destacado

inclusive,

consolid ad os

T rib un al
na

um

de

nova

do s
pelo

Justiça,

edição

do

Jurisprudência em Tes es. O colen do
Tribunal as sim se manifesta sobre as
razões do §11 do art. 85:

18 de março de 2016. Entre elas, o §1º
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“O § 11 do art. 85 do
CPC/2 015, q ue disciplinou a
hipótese de majoração da
verba honorária em grau de
recurso,
tem
dupla
funcionalid ade:
atender
à
justa remuneração do patrono
pelo trabalho adicional na
fase recursal e inibir o
exercício abusivo do direito
de recorrer.” 79

Esses h onorários, o s sucumbenciais,
são fixados de forma geral, conforme
dispõe o próprio Código de Processo
Civil de 2015, entre o mínimo de 10%
e o máximo de 20% sobre o valor da
causa.
Disso resulta a alegação de que
os honorários de sucumbência nas

O fundamento de atender à justa

ações d e man dado de segurança são

remuneração do advogado vem em

injustamente negados aos advo gados

consonância

legalizado

em detrimento do disposto no art. 22

direito do advogado de perceber os

do Estatuto da OAB e nos §§1º e 11

honorários

do art. 85 do novo Có digo de Processo

com

o

já

sucumbenciais

s em

prejuízo dos convencionados e os
fixados

por

arbitramento

Civil.

judicial,

Um dos argumentos utilizado s

previstos no art. 22 do Estatuto da

reside no fato de qu e o mandado de

Advocacia. 80

segurança é regido por lei especial, a

O mes mo diploma legal aind a

Lei do Mandado de Segurança, apenas

prevê que “Os honorários incluídos na

em sua fase de conhecimento, sen do

condenação,

ou

que, uma vez proferida a senten ça, a

ao

fase recursal deverá ser pautada pelo

por

sucumbência,
advogado,

arbitramento
pertencem

tendo

este

direito

Código de Processo Civil.

autônomo para executar a s entença

Prevendo o Códi go de Processo

nesta parte, podendo requerer que o

Civil,

de

forma

precatório, quando necessário, seja

cabimento

de

expedido

sucumbenciais

79

em

seu

favor”

(art.23).

Superior Tribunal de Justiça.
Jurisprudência em Teses, edição nº 128 Dos
Honorári os
Advocatícios
I,
disponível
em
https:// scon. stj.j us.br/SCON/j t/toc.jsp
(acesso em 16/10 /20 19)

inequívoca,

o

honorários
nos

recursos

80

Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. Dispõe
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). Art. 22. A prestação
de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados,
aos fixados por arbitramento judicial e aos de
sucumbência.
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interpostos

(art.85,

§1º)

e

sua

Também há que se ressaltar, em

majoração recursal (art. 85, §11) e a

complemento

Lei

honorários

do

Mandado

encerrando,

Segurança

que

sucumbenciais

os

devem

especial, não haveria dúvidas de que

segurança, que o estipêndio, com o

seriam cabíveis honorários recursais e

advento do E statuto da OAB, perdeu

sua pos sível majoração pelo Tribunal

sua

em ação de mandado de segurança.

vencido ao vencedor, em razão do s

deste

o

de

subsistir nas ação de mandado de

lado

sentença,

ideia

rito

Ao

na

de

à

argu mento

índole

gastos

que

de

ressarcimento
suporto u

contratação

honorários de sucumbência em ação

expressa disp osição do art. 23 que

de

segurança

assim dispõe: “honorários in cluídos

recepcionam, ao mesmo tempo, o

na condenação, por arbitramento ou

trabalho exercido pelos advogados e o

sucumbência,

princípio

advo gado”.

de

genérico

do

ônus

da

sucumbência.
Não
trabalho

há

advogado,

a

também reside a alegação de que os
mandado

de

co m

pelo

pertencem

pela

ao

Sendo assim, a natureza do s
dúvidas

realizado

pelo

de

qu e

o

honorários

advocatícios

de

advogado

sucumbência, nos termos do art. 85, §

deve ser reconhecido, neste mesmo

14, do novo Código de Processo Civil

sentido se dá o entendimento de

paralisa qualquer dúvida que exista a

Giuseppe Chiovenda: “O processo

respeito do assunto ao afirmar que os

deve dar, na medida do possível, a

“honorários

quem tem um direito [inclusive o

advo gado e têm natureza alimentar,

advogado], tudo aquilo e exatamente

com

aquilo que tem direito de conseguir” 81

créditos oriundo s da legislação do

os

constituem

mesmos

direito

privilégios

do
dos

trab alho”.
81

CHIOVENDA. Giuseppe Dell 'azione
nascente dal contratto preliminare,
Saggi di di ritto processuale civile, 1,
Roma, Foro Italiano, 1930 , pág. 110
(tradução livre). Ainda segundo o au tor,
confor me os fundamentos da teoria da
sucumbência, para quem o direito há que

ser reconhecido como se fosse n o
mome nt o d a ação ou da lesão: tudo que
foi necessário ao seu reconheciment o e
conco rreu para diminuí-lo deve ser
recomposto ao titular do direi to, de
modo que este não sofra qualquer
prejuízo.
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Alguns argumentos, como os d e
que o mandado de segurança teria a

ao

reembolso

em

aos

enunciado

da

que

Francisco Antônio de Oliveira,

isso, por si só, justificaria a negativa
sucumbenciais,

custas

efetuou” 82.

mesma natureza do habeas corpus e,
honorários

das

crítica

mais

acentuada

sumular

ao

destacou,

mesma forma são rechaçados. Isso

antecipadamente em 1996, que “a

porque, levando-se em consideração o

verdade é que a Súmula nº 512, da

valor es pecífico da tutela do habeas

Suprema Corte, editado com apoio em

corpus (liberdade de ir e vir) e sua

julgamentos

notória natureza penal, não haveria

quarto de século não mais atende a

como identificá-lo ao mandado de

realidade” 83.

segurança.
O

realizados

há

já

um

Hely Lopes Meirelles também
polêmico

entendimento

corroborou a mesma tese e ensinou,

sumular angariou, mesmo antes da sua

em 1995, que “na senten ça (da ação

legalização,

de

mandamental) d ev erá o juiz decidir

época

sobre o pedido inicial, con denand o o

censuras

doutrinadores

que

defendiam

os

na

honorários

vencido

nas

custas

e

honorários

sucumbenciais na ação do mandado de

advocatícios, consoante determina o

segurança.

art. 20 do CPC” 84.

José Cretella Júnior, em seus

Além

disso,

Comentários à Lei do Mandado de

destacar

Segurança,

ordenamento

menciona

caber

ao

que,

é

imperios o

atualmente,
jurídico

brasileiro

vencido “seja quem for, particular ou

confere

Estado, arcar com todas as despesas

advocacia,

da causa, inclusive honorários, já que

relevância e notória necessidade para

atribui ao vencedor o direito subjetivo

manutenção

82

jurisdicional, 2. ed., Ed . RT, 1996, p.
336
84
ME IRELLE S. Hel y Lopes. Mandado de
segurança: ação pop ular, ação civi l
pública, mandado de injunção, habeas
data. 16. ed. São Paulo: Malheiro s, 1 995,
p. 69

CRETELLA
JUNIOR.
José.
Comentários a Lei do man dado de
segurança: de acordo com a Constitu ição
de 5 de outubro de 198 8. 7 ed. São Rio
de Janeiro: Forense, 1995.
83
OLIVEIRA. Francisco Antônio de.
Mandado de Segurança e controle

especial

o

dignidade

recon hecendo
de

um

à
sua

Estado
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democrático de direito. Tanto o faz

Chamado a se manifestar no

que a Constituição Federal elencou,

julgamento de um Agravo em Recurso

entre

advocacia

Extraordinário 85, o Su premo Tribu nal

express amente como uma das funções

Federal, em 2016, fix ou entendimento

essenciais

de

outras,
à

a

Justiça

(Título

IV,

que

“descabe

a

fixação

de

Capítulo IV). A advocacia, nos termos

honorários recursais, preconizados no

do art. 133 da Constituição Federal,

art. 85, ª11 do Código d e Processo

“é indis pensável à administração da

Civil de 20 15, quando tratar-se de

justiça, sendo inviolável por seus atos

extraordinário formalizado no curso

e

de processo cujo rito os exclua”.

manifestações

no

exercício

da

profis são, nos limites da lei”. Daí
emana

o

entendimento

de

que

o

No ano seguinte, em 2017, o
Superior

Tribunal

de

Justiça,

ao

advogado, ainda que em exercício

julgar um Recurso em Mand ado de

privado da profissão, presta serviço

Segurança 86,

públi co e desempenha função social.

entendimento firmado pelo ST F, no

adotou

o

mesmo

Logo , a alegação de que os

sentido d e considerar descabida a

honorários de sucumbência nas ações

fixação de honorários no rito esp ecial

de

são

do mandado de segurança diant e da

injustamente negados aos advogados

literalidade da norma (art.25 da Lei

é abrigada pelos fundamentos ora

do Mandado d e Segu ran ça) e do

expostos

entendimento sumular (Súmula nº 512

mandado

que

de

se gurança

abarcam,

além

de

dispositivos legais, a própria ord em

do ST F).

constituci onal.

Estas

decisões

demonstram,

portanto, que o entendimento das
3.2.

A

POSIÇÃO

DAS

CORTES

SUPERIORES NO BRASIL

cortes

sup eriores

confere

cumprimento literal à Lei do Mandado
de Segurança (art.25) e consequente

85

Supremo Tribunal Federal (STF). ARE
948578 AgR /RS, Rel. Mini stro Marco
Aurélio, DJE 04/08/2016.

86

Superior Tribunal de Justiça (ST J).
RMS 52.204/RJ, Rel. M inistro Assuset
Magal hães, DJE 11/09/2017.
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efetivação do entendimento sumular

geral e u ma lei especial, a última

quinquenário.

prevalece, sem que seja necessário

de

Ao determinar o não cabimento

declarar-se a patente invalid ad e da lei

honorários

geral.

recursais

em

Cuida-se

da

aplicação

dos

extraordinário formalizado no curso

critérios cronológico e hierárquico

de processo cujo rito os exclua, a

que conduzem à invalidação de uma

Suprema

confere

das normas, permanecendo ambas as

predominância à Lei do Mand ado de

normas no sistema, aplicando-se a lei

Segurança, lei especial que instaura

especial em sobrepos ição à lei geral 88.

Corte

procedimento

próprio

ao

rito

do

remédio constitucional.

A própria Constituição Federal,
neste mister, fundamenta o princípio

É sabido que, em um conflito

da

especialid ad e,

con sagrando

o

entre uma norma geral e uma norma

princípio da isonomia ou igualdade

especial,

em s entido lato. De acordo com o

esta

aplicando-se

deve

da

princípio constitucio nal da ison omia

especialidade ou o critério da “lex

previsto no art. 5º, a lei deve tratar de

speci alis derogat legi generali” 87.

maneira i gual o s iguais, e de maneira

Importa

o

prevalecer,

dizer

critério

que,

quando

desi gual os desiguais. 89

existe um confronto entre uma lei
87

FERRAZ
Jr.
Tércio
Sampaio.
In trodução ao est udo do direito. São
Paulo: Atlas, 2003, p .211
88
Nesse
sentid o,
o critério
da
especiali dade que prescreve que a norma
especial prevalece sobre a geral também
encontra-se no artigo 2º, § 2o d a Lei de
In trodução às Normas do Direito
Brasileiro. “A lei nova, qu e estab eleça
disposições gerais ou especi ais a par das
já existentes, não revoga nem modifi ca a
lei anterior”.
89
Nesse mesmo senti do, M aria Helena
Diniz faz a seguinte observação: "No
conflito entre o critério hierárquico e o
de especialidad e, hav endo uma norma
superior-geral e outra n orma inferior
especial, não será possível estabelecer
uma meta-re gra ger al, preferin do o

critério hierárquico ao da especialidade
ou
vice-v ersa,
sem
contrariar
a
adapt abilidade do direito. Poder-se -á,
então,
preferir
qualquer
um
dos
critérios,
n ão
existindo,
port anto,
qualquer prevalência. T odavia, segundo
Bobbio, dever-se-á op tar, teo ricamen te,
pelo hierárquico; uma lei constitu cional
geral deverá preval ec er sob re uma lei
ordinária especial, pois se se admitisse o
princípi o de que uma lei o rdinária
especial
pudesse
derrogar
normas
constitucionais,
os
princípios
fundamentais d o ord enamento ju rídico
estariam destinad os a esvaziar-se,
rapidamente, de seu con teúdo. M as, na
prática, a exigência d e se adotarem as
normas gerais de uma Constitu ição a
situações novas levaria, às vezes, à
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Destarte, analis ando de forma
crítica o entendimento firmado pela
Suprema Corte no
referido

Agravo

julgamento do
em

Recurso

Extraordinário, além da patente e
precisa aplicação da Lei e da solução
acertada

do

aparente

conflito

na

aplicação de normas, observa-se a
natural impossibilidade de se majorar
honorários que não existem.
Com efeito, o § 11 do art. 85 do
CPC/2015, que disciplinou a hipótese
de majoração da verba honorária em
grau de recurso, o fez no sentido de
prever,

naturalmente,

uma

condenação anterior. Os termos do
artigo são claros quando preveem que
o Tribunal “majorará os honorários
fixados anteriorment e”.
Nessa perspectiva, o raciocínio
acima

exposto

Superior

foi

Tribunal

adotado
de

pelo

Justiça

no

julgado cuja ementa foi a seguinte:
"PROCESSUAL
CIV IL.
AGRAVO INTERNO NOS
aplicação de uma lei especial, ainda que
ordinári a, sobre a C onstituição. A
supremacia do critério da especialidade
só se justificaria, nessa hi pótese, a partir
do mais alto princípio da just iça: suu m
cuique
tribuere,
baseado
na
interpretação de que ‘o que é igual deve
ser tratado co mo igual e o que é
diferente, de maneira diferente’. Esse
princípio servi ri a numa cert a medi da

E MBARGOS
DE
DIVE RGÊNCIA
EM
RECURSO
E SPECIA L.
ACÓR DÃO
E MBAR GADO
PUBLICADO NA VIGÊ NCIA
DO CPC/2015. FALTA DE
S IMIL IT UDE
FÁT ICA.
PRESCRIÇÃO.
RE PARAÇÃO.
DIREIT OS
AUT ORAIS.
ILÍC IT O
E XTRACONT RATUAL.
ACÓR DÃO
E MBAR GADO
CONFORME
A
JURIS PRUDÊ NCIA DO ST J.
NÃO
CABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
(.. .)
5. É devida a majoração da
verba
h onorária
sucumbencial, na fo rma do
art. 85, § 11 , do C PC/2015,
quando estiverem presentes os
seguintes
requ isitos,
simultaneamente: a) deci são
recorrid a publ icad a a partir de
18. 3. 2016, quando entrou em
vi gor o novo Código de
Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou
desprovid o,
monocraticamen te ou pelo
órgão colegiad o comp etente;
e
c)
con denação
em
hono rários advocatícios d esde
a ori gem no fei to em que
interposto o recurso”. (Grifo
nosso) 90

para solucionar antinomia, t ratando
igual mente o q ue é igual e desigualmente
o
qu e
é
desigual,
fazen do
as
di ferenciações
exigid as
fática
e
valorati vamente". DIN IZ. Maria Helen a.
Conflito de Normas. São Paulo: E ditora
Saraiva, 2003 , p. 50.
90
Su perior Tribun al de Justi ça (ST J)
AgInt nos E REsp 153 9725/DF, Rel.
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O

fato

de

não

terem

sido

sucumbenciais

recursais

se

não

fixados honorários advocatícios na

houver arbitramento de hono rário s de

decis ão

sucumbência na decisão reco rrida 92.

recorrida

necessariamente,

impossibilidade

Nesse contexto, na ação d e

de majoração em fase recursal, pois o

mandado de segurança, não haven do

§ 11 do art. 85 trata da majoração de

fixação d e honorários na sentença

honorários

recorrida

e

a

importa,

não

da

fixação

ou

por

ex press a

disposição

arbitramento de honorários em sede

legal (art. 25 d a Lei do Mandado de

recursal. Não é possível majorar algo

Segurança), em sede recursal, não faz

que não existe.

o menor sentido a majoração.

Em recente decisão, a mais alta
corte

do

nosso

país,

o

Supremo

Esse, do mesmo modo, é o
entendimento

de

Daniel

Amorim

Tribunal Federal, foi chamada a se

Assunpção Neves que, no seu Manual

pronunciar em um caso concreto, no

de Direito Process ual Civil, assim

qual o recorrente pedia, em Recurso

trata do assunto q uando analisa o

Extraordinário,

cabimento da majoração da verba

o

arbitramento

de

honorários de sucumbência recursal
com base no § 11 do art. 85 do
CPC/2015 91. Na opo rtunidade, decidiu
o

Supremo

simetria

Tribunal

com

o

Federal,

entendimento

em
já

exarado anteriormente pelo Superior
Tribunal
possí vel

de

Justiça,
fixar

que

não

é

honorária em grau de recurso:
“Parece lógi co con cl uir-se
que se tratando de norma que
prevê
a
maj oração
de
hono rários advocat íci os não
se ap lica o art. 85, § 11, do
Novo
CPC,
a
recursos
proferidos con tra decisões
que não fixa m hono rários
advocatícios, como é o caso,

honorários

Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJE
19/10/ 2017.
91
Supremo Tribunal Federal (STF). ARE
1014675 AGR / MG, rel. Min. Alexandre
de M oraes, DJE 12/04/2018.
92
“O direito aos hon orários advocatíci os
sucumbenciais surge no instante da
prolação da sentença. Se tal crédito não
era previsto no ordenament o jurídi co
nesse moment o proces sual, não cabe sua
estipulação com base em lei posterior,

sob pena de ofensa ao p rincíp io da
irretroatividade da lei. Tampouco cabe
aplicação su bsid iária do C ódigo de
Processo Civil de 2015, no tocan te ao
arbitramento dessa verba em fase
recursal, na medida em que tal prática
pressupõe previsão de honorários na
orige m, o que não se verifica no caso"
(gri fo nosso). In ARE 1014675 AGR /
MG, rel. M in. Alexandre de Moraes, DJE
12/04/2018, p. 2.
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ao menos em regra, do agravo
de inst rumento” 93.

advocatícios 96, não há que se falar na

Nessa mesma lógi ca, foi definido o

do art. 85 do Código de Processo

Enunciado nº 8 da I Jornada de Direito
Processual

Civil

do

Conselho

aplicação do quanto disposto n o § 11
Civil.
Concluímos a reflexão proposta

da

Justiça Federal: “Não cabe majoração

no

de honorários advocatícios em agravo

consubstanciada na inda gação sobre o

de instrumento, salvo se interposto

advento do novo Código de Processo

contra

que

Civil e o cabimento d a fixação de

tenha fixado honorários na origem,

honorários advo catícios na instância

respeitados os limites estabelecidos

recursal do mandado de segurança,

no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC”. 94

afirmando que a melhor resposta é

4. CONCLUSÃO

aquela que pressup õe a aplicação da

decisão

interlocutória

início

deste

arti go,

Lei do Mand ado de Segurança, mais
de

precis amente o seu art. 25 , agregada à

honorários na origem, ou seja, na

técnica hermenêutica da primazia da

sentença

pressuposto

lei especial sobre a geral e aos

mandatório para a majoração que trata

princípios e garantias cons titucio nais

o § 11 do art. 85 do Códi go de

da

Processo Civil 95. Estabelecendo a lei

fundamentais,

que não cabe, no processo de mandado

instrumentos

de

como o Mandado de Segurança.

Sem

dúvidas,
recorrida,

segurança,

pagamento

a
dos

a
é

fixação

condenação

ao

isonomia

e

dos

bem
de

direito s

como

salv aguarda,

seus
tais

honorários
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Manual de Direit o Processual Civil. 10ª
ed. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 28 5.
94
I Jornada de Direito Processual Civil
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Nesse mesmo sentido os seguintes
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Agl nt no AREs p 1.00 0.107/R J. Rel. Min.
Ricardo Vil las Bôas Cueva. DJE
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Art. 25 da Lei do Mandado de
Segurança ( Lei nº 12.016, de 7 de agosto
de 2009).
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