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1. Natureza dos Honorários Advocatícios 

Os honorários podem advir de contratos firmados entre o advogado e o            

cliente (natureza contratual); de arbitramento judicial (natureza arbitral) e de          

sucumbência (natureza sucumbencial) que decorre de um processo judicial. Esse          

honorários são a forma do advogado receber pelo seu serviço, ou seja, sua             

remuneração, principalmente nos que são profissionais liberais. 

Por ser a remuneração do advogado, os honorários têm caráter de crédito            

alimentar, tal como reconheceu o STF no Recurso Extraordinário nº 470.407/DF em            

2006. Além disso, em decisão do STJ no Recurso Especial nº 608.028-MS,            

determinou que os honorários advocatícios, por terem natureza alimentar, são          

equiparados às dívidas trabalhistas em casos de falência. Dessa forma, por sua            

característica alimentar os honorários recebem preferência na ordem em casos de           

precatório e falência. 

 

2. Classificação dos Honorários Advocatícios 

A classificação tem relação direta com a sua natureza. Os honorários           

contratuais são aqueles que o cliente e o advogado definem qual valor que este              

receberá pelos serviços prestados. Nesse caso, por causa da remuneração advir de            

um contrato, o profissional receberá seu honorário independente da decisão judicial. 

Os honorários arbitrados são os casos em que não houve acordo prévio entre             

o advogado e o cliente ou quando houve discordância quanto ao valor pago. Esse              

honorário é definido no artigo 22, § 2º do Estatuto da OAB. Nesses casos o juiz que                 

definirá a quantia a ser recebida pelo advogado. 



Por fim, os honorários sucumbenciais são aqueles que o advogado recebe           

quando vence em um processo judicial. Ele também é previsto pelo artigo 22 do              

Estatuto da OAB. O juiz que definirá a quantia analisando o que está disposto no art.                

85 do NCPC (antigo artigo 20 do CPC/73), essa quantidade tem um limite mínimo              

(10% do valor da causa) e um limite máximo (20% do valor da causa). 

Nos casos dos honorários sucumbenciais e dos honorários arbitrados, a          

decisão do juiz se torna título executivos, conforme o art. 24 do Estatuto da OAB e                

tem prazo prescricional de 5 anos conforme art. 25 da mesma lei. Além disso, esse               

honorários não podem ser confundidos por conta de suas naturezas diferentes. 

Importante ressaltar que o profissional tem os honorários como a          

remuneração pelo serviço prestado, então, nesses casos, os honorários possuem          

natureza alimentícia “mais forte”. O advogado que é empregado ele recebe o salário             

dele adicionado os honorários de sucumbência. 

No caso dos advogados públicos, este é remunerado pelo denominado          

subsídio tal como dispõe o artigo 39, § 4º da CF/88. A questão é se esse advogado                 

também poderia receber honorários de sucumbência tendo em vista o final do            

próprio artigo “vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,          

prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória” (BRASIL, 1988). A           

visão da OAB é que o advogado público tem direito a esses honorários por eles               

serem pagos pela parte derrotada na ação. E no artigo 14 do Regulamento Geral da               

OAB, esse tipo de honorário não integra a remuneração e por isso não estariam na               

restrição estabelecida pelo artigo 39, § 4º da Constituição. 

 

3. Visão Geral no NCPC 

O Novo Código de Processo Civil trouxe diversas inovações e mudanças em            

relação ao seu antecessor. Entre elas, houve diversas conquistas para a advocacia            

nacional. Serão pontuados aqui as principais mudanças no tema honorários          

advocatícios, de relevância singular para essa classe. 

 A primeira mudança que se pode perceber deixou explicita no Caput do artigo             

85 do novo CPC, que os honorários de sucumbência são devidos ao advogado,             

distinguindo-se do Código anterior que tratava o tema de maneira mais generalista,            

usando a palavra vencedor. 



“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do             

vencedor.”  

 O § 1º do mesmo artigo, o qual, elenca as hipóteses nas quais são devidas               

honorários. Sendo assim, o novo CPC reforça o entendimento do STJ de que são              

devidos honorários em sede de reconvenção e cumprimento da sentença. Por outro            

lado, contraria o entendimento anterior desse mesmo tribunal, afirmando que os           

honorários são devidos mesmo no cumprimento de sentença provisória. 

 § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no         

cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou          

não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. 

 A gradação dos honorários foi outra grande inovação do novo CPC, os juízes             

deverão, assim, majorar os honorários em sede de recursos, a ideia é a de que a                

cada recurso haverá um trabalho adicional do advogado. Respeitado o limite legal            

(10% a 20%). 

 Outro ponto ao qual o magistrado deve se atentar tange à análise do             

pagamento dos honorários. Essa análise deve ser feita, pelo magistrado,          

independente de pedido expresso da parte. Entendimento já consolidado pela          

doutrina mesmo no código antigo. 

 Quanto aos parâmetros de fixação dos honorários, o proveito econômico,          

incluído expressamente pelo novo CPC, servirá para os casos onde não há            

condenação de valores. A exemplo das sentenças declaratórias que gerem alguma           

vantagem econômica para o vencedor ou no caso de improcedência do pedido de             

condenação, correspondendo aos valores, os quais, o réu não precisou pagar. Outra            

alteração é a fixação dos honorários com base no valor da causa quando não houver               

condenação ou proveito econômico. Todas essas inovações objetivaram os         

parâmetros utilizados pelo magistrado. 

 Nas causas em que o proveito econômico for inestimável, irrisório, ou que o             

valor da causa seja muito baixo, o magistrado, dentro dos limites do artigo 85              

arbitrará os honorários por apreciação equitativa. 

 Outra mudança muito importante, é a previsão legal, no âmbito do novo CPC,             

do caráter alimentar dos honorários, trazendo uma confirmação legislativa sobre o           



tema no § 14. A novidade está no final do parágrafo que veda a compensação de                

honorários em caso de sucumbência parcial. 

 Entre as outras mudanças importantes estão o § 15, que permite que o             

advogado requeira a reversão dos seus honorários para a sociedade, a qual, ele faz              

parte. 

 O § 18 permite ao advogado ajuizar ação autônoma para definir e cobrar os              

honorários, se esquecido pela decisão transitada em julgado. 

“§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos              

honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e             

cobrança.” 

 O § 19 garante o direito aos advogados públicos de receberem honorários            

sucumbenciais, dependendo ainda, de norma reguladora. 

“§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos          

termos da lei.” 

 Outra novidade, foi o diferente escalonamento dos honorários nas causas em           

que a fazenda pública é sucumbente, presente no § 3. 
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