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á mais de duas décadas o Supremo Tribunal 
Federal aprovou a Súmula nº 512, segundo 
a qual "não cabe condenação em honorários 
na ação de mandado de segurança". 

Trata-se de verbete com o qual nunca se 
conformou a doutrina majoritária. De tem

pos em tempos, doutrinadores, juízes e tribunais 
têm revelado posicionamento contrário à Olien~ 
ção por ele adotada. 

Agora, com a· criação do Superior Tribunal de 
Justiça, órgão máximo da interpretação da lei fede
ral, a matéria v ltou à baila. 

Toda controvérsia surgiu com a edição da Lei nº 
4.632, de 16-5-65, que deu nova redação ao art. 64 
do CPC/39, adotando o princípio da sucumbência 
ou sucumbimento, mantido pelo art. 20 da atual 
Lei Adjetiva Civil. Eis o seu texto: 

"A setença final da causa condenará a parte ven
cida ao pagamento dos honorários de advogado da 
parte vencedora, observado, no que for :lplicável, o 
disposto no art. 55". 

Na sua redação primitiva, o transcrito dispositívo 
vinculava a condenação em honorários à existência 
de "dolo ou culpa, contratual ou extracontratual". 

Acontece que o mandado de segurança foi, ini
cialmente, regulado pelo CPC/39 (arts. 319 a 331). 
Posteriormente, passou a ser regido pela Lei nº 
1.533, de 31-12-51, cujo art. 20 revogou expressa
mente" os dispositivos do Código de Processo Civil 
sobre o assunto e mais disposições em coritrário". 

Daí a indagativa: a regra codificada da sucum
bência é extensiva ao mandado de segurança? 

A resposta à questão pressupõe diversas conside
rações, muitas das quais com significativos reflexos 
doutrinários. 

Saliente-se, de início, que, segundo o art. 322 do 
CPC/39,0 juiz, ao despachar a exordial do manda
do de segurança, ordenava não somente a notifica
ção do coator, mas também a citação do represen
tante legal da pessoa de direito público interessada. 
Já a Lei nº 1.533/51 cinge,-se a determinar que o 
juiz, ao despachar a inicial, deve apenas notificar o 
coator para que preste informações (art. 7º, I). Te
rá o novo dispositivo eliminado a figura do réu? 

Sustentam alguns, como Cândido de Oliveira 
Neto, que o mandado de segurança é uma ação sem 
réu, porquanto "o.coator não é réu, e assim suas in
formações não são ato de defesa, não precisando 
ser subscritas por advogado". A pessoa jurídica de 
direito público está decididamente proibida de in
tervir no processo até a sentença definitiva". "So
mente na instância de recursos é que a lei nº 1.533 
cogita da existência das pa.tes recorrentes, ou se
jam o próprio autor sucumbente, ou os terceiros in
teressados, entre os quais a pessoa de direito públi
co ou delegada", acrescenta o desembargador Bu
lhões Carvalho, aduzindo a seguir: (1) "Essa singu
lar situação em que foi estruturado o mandado de 
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segurança em que, na primeira fase, até a sentença, 
não cogita de réu nem de partes, impossibilita evi
dentemente, a aplicação do art. 64 do CPC, que or
dena que a parte vencida seja condenada a pagar 
honorários à parte vencedora". (2) Seria, como assi
nala Celso Agrícola Barbi, como a lei tivesse 
"transformado o mandado de segurança em pro
cesso inquisitório, sem partes, no qual a autoridade 
pública, em vez de defender, apenas informa" (3). 

Será, porém, admissível ação sem réu? Para os 
que respondem negativamente à pergunta, e que 
hoje integram a corrente majoritária, cumpre defi
nir qual a parte passiva no mandado de segurança: 
a autoridade coatora ou a pessoa jurídica a que in
tegra como órgão? 

(1) "Mandado de Segurança", in "Dicionário En
ciclopédico do Direito Brasileiro", verbete citado. 

(2) Voto vencido no Mandado de Segurança nº 
3.129, proferido no Tribunal de Justiça do Estado 
da Guanabara, in Revista de Direito Público nº 19, 
págs. 215-225 e Revista dos TribuniÚs, Volume 
438, págs. 297-305. 

(3) "Do Mandado de Segurança", pág. 107 e se
guintes, Forense, 2ª edição, 1966. 

Essa definição é relevante, pois se condenada a 
pagar honorários advocatícios é a parte vencida, 
quem deverá ser condenada a pagá-los, a autorida
de coatora ou a pessoa jurídica de direito público? 

Sobre a palpitante questão, em trabalho que es
crevi sobre o tema, após filiar-me à doutrina no 
sentido de que o mandado de segurança é uma 
ação que, como qualquer outra, assume a feição de
claratória, constitutiva ou condenatória, disse: 

"O impetrado é a autoridade coatora, que figura 
no processo como substituto processual da pessoa 
jurídica de direito público, e, portanto, como parte 
em sentido formal. Parte em sentido material é a 
pessoa jurídica da qual a autoridade coatora é ór
gão. Tal' colocação da autoridade coatora como 
substituto processual não é referida, em geral, pe-
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em sentido material é a pessoa jurídica a 
autoridade coatora é órgão. Tal colocação autoridade 
coatora como substituto processual não é referida, em 
pelos doutrinadores. Quem a propôs, de o 
insígne Amaral Santos,. , 

los doutrinadores. Quem a propôs, de forma magis
tral, foi o insigne Amaral Santos. 

Tal posicionamento da autoridade coatora é con
vincente, pois, na verdade, não funciona em defesa 
de direito próprio, mas alheio. Ademais, permite 
resolver importantes questões processuais. Primei
ramente, é de ver-se que a sentença contra o subs
tituto processual atinge o substituído. De outra 
parte, nada impede que a pessoa jurídica ingresse 
no processo como litisconsorte da autoridade coa
tora. Aliás, há caso em que a autoridade coatora 
pode-se confundir com o próprio representante do 
ente público; é o caso dos Prefeitos. Isso não se dá 
quanto aos Chefes dos Executivos, federal e esta
duais, pois estes não representam em Juízo as enti
dades que governam; quem as representa são os 
seus procuradores (CPC, art.12,I)" (4). 

(4) "Mandado de Segurança: alguns aspectos 
atuais" in "Mandados de Segurnça e de Injunção", 
pág.154, Saraiva, 1990. 

Para os que assim entendem, sob tal aspecto 
substancial, não há óbice para que haja condenação 
em honorários advocatícios em mandado de segu
rança. 

Todavia, empeços à: tal conclusão são alinhados 
com apoio na legislação. 

Sustenta-se, quanto aos processos regulados por 
lei especial, que só se aplica subsidiariamente o 
c.P.C. quando expressamente o diploma legal per
tinente determinar. Com tal entendimento, o Su
premo aprovou a Súmula nº 519, concluindo que 
se aplica "aos executivos fiscais o princípio da su
cumbência a que se refere o art. 64 do CPC". De
cidiu aprová-la à vista do. art. 76 do Decreto-lei Nº 
960, de 1938. 

Acontece que tal argumento não pode ser acolhi
do quanto ao 'mandado de segurança, pois, como 
antes assinalado, a lei que o regula diz, no seu art .. 
19, que "aplicam-se ao processo do mandado de se
gurança os artigos do Código de Processo Civil que 

regulam o litisconsórcio", sendo expresso o seu art. 
20, no sentido de que "revogam-se os dispositivos 
do C.P.C. sobre o assunto e mais disposições em 
contrário". 

Contra-argumenta o culto Barbosa Moreira adu
zindo que" o direito processual civil cristalizado no 
Código é direito processual civil comum, que sÓ 
cede ante a existência de regra peculiar a tal ou 
qual processo, mas que cobre a área deixada em 
branco pela legislação específica, na medida em 
que seja com esta compatível." Em reforço dessa 
fundamentação, colaciona a citllda Súmula Nº 519 
do Supremo, mas que, pelos motivos antes assinala
dos, não serve de suporte data venia à sua conclu
são. Trata-se, pois, de importante argumento dou
trinário apenas. 

Há, ainda, argumento contrário à condenação 
em honorários advocatícios em mandado de segu
rança, resumido por Barbosa Moreira e por ele pró
prio bem respondido. Afirma-se que "o represen
tante judicial da pessoa jurídica de direito público, 
na qualidade de funcionário, já recebe dela o esti

.pêndio correspondente ao seu cargo, e com isso es
tá recompensado de todos os serviços nos proces
sos em que a defenda". Após analisar esse argu
mento, aduz, com total razão, que é falso em si 
mesmo, porquanto "a obrigação de pagar honorá
rios, resultante do sucumbimento, não se caracteri
za como obrigação de recompensar serviços presta
dos. O advogado da parte vencedora presta acaso 
serviços à parte vencida? É óbvio que não. "O fato 
constitutivo do dever de pagar honorários, para a 
parté vencid~, não se há identificar, senão no pró
prio fato de ter sido derrotada". (5) 

(5) "Mandado de Segurança e Condenação em 
Honorários de Advogado", in "Revista de Direito 
Público do Estado da Guanabara" nº 23, págs. 
50-59, 1970. 

Favoráveis à condenação em honorários advoca
tícios em mandado de segurança, argumentam ou-
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tros, como o ilustre Ministro Garcia Vieira, que "na 
ação civil pública e, na ação popular, ambas de Ín
dole constitucional, é prevista a condenação em 
honorários advocatícios, até do autor". (6) Todavia, 
esse argumento não pode ser aceito, salvo quanto 
aos aspectos doutrinários que encerram, porquan
to, nas citadas ações, a matéria é expressamente re
gulada nas leis de regência e na própria Constitui
ção. 

(6) Estudo anexo ao voto proferido no Manddo 
de Segurança nº 335-DF, in Revista do Superior 
Tribunal de Justiça nº 10, págs. 271-276. 

No contexto assinalado, divisamos, até o momen
to, escólios doutrinários relevantes, mas que, a nos
so ver, não infirmam os argumentos que ensejaram 
a edição da Súmula Nº 512 do Supremo. Com efei
to, compulsando os debates travados por ocasião do 
julgamento do RE 61.097-SP (RT} 5lf805) e RMS 
17.847 (E. Dec!.) (RTJ 47/777), deduz-se que os ar
gumentos doutrinários, brilhantemente sustenta
dos pelos insignes Ministros Amaral Santos, Adauc
to Cardoso, Djaci Falcão e Aliomar Baleeiro, fica
ram vencidos. Prevaleceram, em suma, os argu
mentos contrários, no sentido de que "a regra da 
sucumbência, inscrita no art. 64 do Código de Pro
cesso Civil, não se pode estender, a não ser quando 
a lei especial manda aplicar, subsidiariamente, o 
Código de Processo Civil, como acontece nos exe
cutivos fiscais. O Decreto-lei Nº 960, de 17-12-68, 
no seu art. 76, determina a aplicação subsidiária da 
legislação processual. Mas isso não acontece no 
mandado de segurança, pela natureza especial des
sa ação", argumentou o insigne Ministro Eloy da 
Rocha, para acrescentar que "não há condenação, 
em nenhuma hipótese, ao pagamento de honorá~ 
rios advocatícios, no mandado de segurança, como 
no habeas corpus, duas medidas que constituem 
duas garantias constitucionais irmãs". 

) 

Em tal panorama, penso que o melhor posiciona-
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DENCIA 
EVISÃO DE PENSÃO DE VIÚVA DE 
SEGURADO. 
APELAÇÃO CÍVEL N° 89. 02. 01300-6/R] 
Relator: Desembargador Federal D' An
dréa Ferreira 
Apte.: Instituto Nacional de Previdência 

Social- INPS 
Adv.: Walkyria de Oliveira Martins 
Apdo.: Jocyrema Pacheco de Souza 
Adv.: Francisco Áureo Costa Araújo 
Origem: Juízo Federal da 2a Vara/Rio (Proc. 
2630982) 

EMENTA - Previdenciário. Revisão de pensão 
de viúva de segurado que, aposentado por invali
dez, voltou a trabalhar, contribuindo, novamente, 
como ativo, vindo a falecer após ter sido extinto o 
contrato de trabalho. Procedência do pedido re
visional. A alegada definitividade da inativação do 
segurado após um quinquênio é uma garantia 
desse, equivalendo o retorno) ao trabalho à renún
cia a aposentação. Tendo contribuído por mais de 
120 meses, o segurado só perderia essa condição 
se ultrapassasse o período de 24 meses sem novas 
versões. Situação fática geradora de direitos, in
suscetível de ser, a esta altura, impugnada por fal
ta de exame médico prévio do aposentado, para 
reversão à atividade. Caráter alimentar das ver
bas em jogo e ausência de prejuízo para o INSS, o 
que afasta a cogitação de qualquer ressalva de 
compensaçáô na decisão. Exclusão, da condena-
ção, da~ parcelas prescritas. . 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e/ discutidos, 
acordam os \pesembargadores Federais da 2a 
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" Admitir-se a condenação em honorários em mandado de 
segurança ensejará, em ú.ltima análise, o' congestionamento 
do Judiciário. Tantas serão as condenações quanto as 
seguranças impetradas. Todos os feitos pertinentes, 
concessivos ou não da ordem, ou mesmo extintivos do 
processo, passarão sempre a ensejar a liquidação de sentença 
pua a execução dos honorários, com todos os problemas daí 
derivados " 

Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Re
gião em, por unanimidade, na forma do voto do 
Relator, dar provimento parcial à Apelação. 

Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 1992 (data 
do julgamento). 

Fonte: Diário da Justiça - Seção II - pág. 
15260 de 29.04.93. 
HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRA
MENTO. 
RECURSO ESPECIAL N° 30.660-0 - RIO 
GRANDE DO SUL 
Relator: Sr. Ministro Waldemar Zveiter 
Recorrente: Rádio Guaíba S.A. 
Recorridos: Vera Regina Obino Martins e outros 
e Flávio Obino 
Advogados: Drs. Márcio Túlio de Rose e outros, 
Ruy Fernando Zoch Rodrigues e Clóvis Ricardo 
Fontoura Barros e O1,ltro. 

EMENTA - Processual Civil- Honorários de 
Advogado- Arbitramento - Matéria de Prova. 

1- Inexistindo contrato escrito de honorários 
advocatícios, cabível o arbitramento judicial, me
diante o qual se apura o quantum, acolhendo ele
mentos constantes de laudo pericial, valor da 
causa e outros do processo. 

U- Matéria de prova não se reexamina em se
de Especial (Súmula nO 07, do STJ). 
IlI- Recurso não conhecido. 
ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos es~ 

tes autos, acordam os Senhores Ministros da Ter
ceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
a seguir, por unanimidade, não conhecer do Re-

curso Especial. Participaram do julgamento os 
Senhores Ministros Cláudio Santos, Nilson Na
ves, Eduardo Ribeiro e Dias Trindade. 

Custas, como de lei. 
Brasília, 29 de março de 1993 (data do julga

mento). 

Fonte: Diário da Justiça - Seção I - pág. 
7206 de 26.04.93 
AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEM
pORÁRIA. 
APELAÇÃO CÍVEL N° 93.04.00657-0 - RS '" 
Relator: Sr. Juiz Ari Pargendler 
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social
INSS 
Advogado: Cléo Amaro de Oliveira Martins 
Apelado: Ary Jardim 
Advogados: Ondina Jardim e outro 

EMENTA - Previdência Social. Auxílio
doença. Incapacidade Temporária. Se a doença 
tem tratamento, o caso não é de aposentadoria' 
por invalidez, mas de auxílio-doença que deve ser 
mantido até que o segurado se recupere para o 
trabal~o. A.relação provida em parte. 

ACORDA0 - Vistos e relatados estes autos em 
que são partes as acima indicadas, decide a 1 a 

Turma do Tribunal Regional Federal, à unanimi
dade, dar provimento, em parte, à apelação, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas que fi
cam fazendo parte integrante do presente julga
do. 

Porto Alegre, 01 de abril de 1993. .' 
Fonte: Diário da Justiça - Seção II - pág. 

15003 de 28.04.93. 

mento é o de manter a orientação consagrada no 
verbete, porquanto, quando da sua edição, todos os 
argumentos, ora renovados, foram, em linhas ge
rais, considerados, prevalecendo a orientação nele 
traduzida. 

Para encelTar, trago um argumento a mais pela 
manutenção da Súmula, embora de ordem prática: 
admitir-se a condenação em honorários em manda
do de segurança ensejará, em última análise, o con
gestionamento do Judiciário. Tantas serão as con
denações quanto as seguranças impetradas. Todos 
osfeitos pertinentes, concessivos ou não da ordem, 
ou mesmo extintivos do processo, passarão sempre 
a ensejar a liquidação de sentença para a execução 
dos honorários, com todos os problemas mas daí 
derivados: éxpedição de precatórios, atualização 
sucessiva de cálculos, impugnação às contas, recur
sos, etc. Nesse contexto, resulta claro que, embora 
as ações de segurança não percam a sua magnitude 
de garantia constitucional, despir-se-ão de parte da 
sua grandiosidade, porquanto o seu respectivo pro
cesso deixará sempre um resíduo, de alto poder po
luidor, cujo saneamento só póderá ser feito a custa 
do alto preço decorrente da maior demora na ad
ministração da Justiça. 

Em conclusão: não há olvidar que o direito é di
nâmico e que as súmulas da nossa jurisprudência 
refletem apenas a orientação prevalente dos Tribu
nais sobre a deslinde de determinada controvérsia; 
não têm força vinculativa e, por isso, em certos ca
sos, têm sido alteradas ou revogadas. Na hipótese, 
porém, creio que a melhor solução a seguir é a ado
tada pelo direito anglo-saxônico: "stare decisis et 
quieta non movere". 

111 Antônio de Pádua Ribeiro é ministro do Supe
rior Tribunal de Justiça e professor titular de Teo
ria Geral de Processo e Direito Processual Civil da 
AEUDF (licenciado). 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PLANO 
BRASIL NOVO. 
REG. AG. 63336 - N° 28024 - BRASÍLIA 
Relator: Des. José Hilário de Vasconcelos 
Revisor: Des. Antônio Honório Pires 
Apelante: Paulo Octávio Investimentos lmobil. 
Ltda 
Advogados: Dra. Aldina Cecília M. R. de Oliveira 
e outros 
Apelada: Edilene Rodrigues Falcão 
Advogados: Drs. Evilásio de Jesus Araújo e Nail
ton de Araújo Lima 

DECISÃO - Conhecida. Improvida. Unânime. 
EMENTA - Promessa de Compra e Venda. 

Plano Brasil Novo. Teoria da Imprevisão. Cabi
mento. Devolução das Prestações. 

O denominado Plano Brasil Novo, editado em 
15.03.90, por suas medidas drásticas, surpreen
dentes e imprevisíveis importou em radical alte
ração das condições econômicas objetivas do mo
mento da contratação, com grave desequilíbrio 
da equação inicial. A vista de tal fato, lícito é à 
parte prejudicada invocar a teoria da imprevisão 
para rescindir-se o contrato. Em se tratando de 
rescisão sem culpa e inadmitindo-se enriqueci
mento sem causa, as importâncias recebidas se
rão devolvidas de uma só vez, devidamente corri
gidas. Recurso improvido. 

Fonte: Diário da Justiça - Seção II - pág. 
15101 de 28.04.93. 

111 JuriSprudência organizada sob a responsabili
dade de "Alcoforado Advogados Associados 
S/C", de Brasília. Pesquisa: Alexandre Pinheiro. 
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