
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 718.594 - RS (2005/0009565-1)
 
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : TELMO RICARDO SCHORR E OUTROS
ADVOGADO : TELMO RICARDO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
RECORRIDO : NOELY DE LOURDES DE OLIVEIRA ROSA E OUTROS
ADVOGADO : MANOEL RENATO MEYER PEREIRA BITTENCOURT 

EMENTA

Processual civil. Honorários de advogado fixados em contrato de prestação de serviços 
advocatícios. Justiça gratuita. Ausência de óbice para o seu pagamento.
- O artigo 3º, V da Lei nº 1.060, de 1950, isenta, sob condição, a pessoa necessitada de pagar 
os honorários resultantes da sucumbência, devidos ao advogado da parte contrária; não, a 
verba honorária que ela contrata com seu patrono, tendo em vista o proveito que terá na 
causa.
Recurso especial provido. Ônus sucumbenciais invertidos.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por TELMO RICARDO SCHORR E 

OUTROS, arrimado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Ação: de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizada pelos recorrentes, 

em face de NOELY DE LOURDES DE OLIVEIRA ROSA E OUTROS, com o objetivo de 

receber o pagamento dos honorários advocatícios acordado entre as partes, não obstante os 

recorridos litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

Sentença: pedido julgado procedente para condenar os recorridos a pagar a 

quantia equivalente a 30% do valor que receberam ou vierem a receber por precatório ou 

outra forma de depósito pelo devedor na execução de sentença.

Acórdão: dado provimento à apelação interposta pelos ora recorridos, com a 

seguinte ementa:

"AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS CONTRA PARTES QUE LITIGARAM SOB O PÁLIO DA 
AJG. 

A concessão do benefício da Assistência Judiciária isenta o seu 
beneficiário do pagamento de honorários advocatícios, nos termos dos arts. 
3º, V, e 11, da Lei nº 1.060/50. 

Precedentes nesta Corte.
PRELIMINAR PREJUDICADA E APELAÇÃO PROVIDA." — 

fls. 421.

Embargos de declaração: rejeitados.
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Recurso especial: sustenta violação aos arts. 22 a 24 da Lei nº 8.906/94 e 3º 

da Lei nº 1.060/50, porquanto a parte que contrata prestação de serviços jurídicos, deve arcar 

com o pactuado, ainda que litigue sob o pálio da assistência judiciária gratuita, além de 

dissídio jurisprudencial. 

Relatado o processo, decido.

Da violação aos arts. 22 a 24 da Lei nº 8.906/94 e dissídio jurisprudencial.

Cinge-se a controvérsia a saber se a parte beneficiária da assistência judiciária 

gratuita dever arcar com os honorários fixados em contrato de prestação de serviços 

advocatícios.

Na hipótese em que foi celebrado contrato entre as partes para o pagamento de 

honorários ao causídico, a concessão da assistência judiciária não constitui óbice para o seu 

cumprimento, não se aplicando o disposto no art. 3º, V, da Lei nº 1.060/50.

O STJ possui o entendimento no sentido de que a parte deve arcar com a verba 

honorária que contratou, ainda que litigue sob o pálio da Justiça Gratuita, conforme decidido 

nos seguintes julgados:

"PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
JUSTIÇA GRATUITA.

O artigo 3º, V da Lei nº 1.060, de 1950, isenta, sob condição, a 
pessoa necessitada de pagar os honorários resultantes da sucumbência, 
devidos ao advogado da parte contrária; não, a verba honorária que ela 
contrata com seu patrono, tendo em vista o proveito que terá na causa.

 Recurso especial conhecido e provido em parte."
(REsp nº 238925/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, DJ 

01.10.2001)

"PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
JUSTIÇA GRATUITA. 

O artigo 3º, V da Lei nº 1.060, de 1950, isenta a pessoa 
necessitada de pagar os honorários resultantes da sucumbência, devidos ao 
advogado da parte contrária; não aqueles contratados com seu patrono, tendo 
em vista o proveito que ela terá na causa. Hipótese, todavia, em que não há 
título executivo, porque os honorários previstos no contrato têm como 
condição a procedência da ação, e na espécie houve acordo.

Recurso especial não conhecido."
(RESP 186098 / SP, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª Turma, DJ 

29.10.2001) 
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Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para 

restabelecer a sentença.

Invertidos os ônus sucumbenciais arbitrados pelo TJRS.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 20 de junho de 2005.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 
Relatora
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