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RESUMO 

A destinação dos honorários de sucumbência sempre foi objeto de grandes discussões 

doutrinárias e jurisprudenciais. Pertencem eles à parte vencedora ou seriam destinados ao 

advogado que atuou na causa? A discussão aprofunda-se quando os honorários sucumbenciais 

envolvem o advogado empregado, acerca da possibilidade de ser pactuada sua destinação ao 

empregador. A pesquisa identificou que a discussão pauta-se principalmente no artigo 22 da 

Lei Federal n.º 8.906/1994 (Estatuto dos Advogados e a Ordem dos Advogados do Brasil), no 

artigo 20 da Lei Federal n.º 5.869/1973 (Código de Processos Civil) e na decisão do Supremo 

Tribunal Federal motivada pela ação direta de inconstitucionalidade, ADIN 1.194-4. Os 

argumentos que justificam posicionamentos pelas ciências jurídicas permeiam o fenômeno da 

antinomia jurídica e o advogado na relação de emprego. Por fim, trata o Projeto de Lei n.º 

8.046/2010 do novo Código de Processo Civil, entendendo que ele vem em boa hora dirimir 

dúvida impertinente quanto à destinação da verba honorária de sucumbência. 

 

Palavras chave: Honorários sucumbenciais. Advogado empregado. Hermenêutica 

constitucional. Natureza alimentar da remuneração.  

 

ABSTRACT 

The destination of defeat fees have always been an object of great doctrinal and jurisprudential 

discussions. Do they belong to the prevailing party or are they intended to the lawyer who acted 

in the cause? The discussion deepens when defeat fees involves the employee attorney and 

about the possibility of agreement on their destination to the employer. The research identified 

that the discussion is guided primarily in article 22 of the Federal Law n.º 8.906/1994 (State 

Bar and Brazilian Bar Association), in article 20 of Federal Law n.º 5.869/1973 (Code of Civil 

Procedures) and in decision of the Supreme Court motivated by direct action of 

unconstitutionality ADIN 1194-4. The arguments justifying positions by legal sciences 

permeate the phenomenon of legal antinomy and the lawyer in the employment relationship. 

And finally the Draft Law n.º 8.046/2010 from the new Code of Civil Procedures is 

understanding that this comes at a good time to settle down doubt about the destination of 

burden of defeat. 

 

Key-words: Defeat fees. Lawyer employed. Constitutional hermeneutics. Alimentary nature of 

the remuneration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva enfocar a temática relativa à titularidade dos honorários 

advocatícios de sucumbência, em especial, quando a verba envolve o advogado empregado. 

Parte-se da interpretação do artigo 20 do Código de Processo Civil, em confronto com o artigo 

22 da Lei Federal 8.906 (BRASIL, 1994), para constatar que, no quadro jurídico atual, o titular 

da verba honorária sucumbencial é o advogado da parte vencedora. 

Com relação ao advogado empregado, busca-se chamar a atenção da comunidade 

jurídica para a equivocada decisão do Supremo Tribunal Federal por ocasião da apreciação da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1194-4. Foi declarado inconstitucional o § 3º do artigo 

24 da Lei 8.906/94 e dada interpretação conforme ao artigo 21 da mesma lei permitindo que os 

honorários do advogado empregado sejam objeto de negociação entre ele e seu empregador por 

se tratarem de direitos disponíveis.  

 Busca-se na pesquisa demonstrar que a indispensabilidade do advogado na 

administração da justiça consignada no artigo 133 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

aliada à situação de que a sobrevivência do advogado são os seus honorários, provenientes de 

seu trabalho técnico profissional, ensejam a garantia legal de que eles devem ser destinados 

exclusivamente ao advogado, independentemente de sua condição de autônomo, empregado 

público ou empregado privado. 

Objetiva-se comprovar que a interpretação do STF vai de encontro à produção 

legislativa atual, no momento em que o Projeto do novo Código de Processo Civil cria uma 

gama de dispositivos legais para ampliar e garantir o direito exclusivo à remuneração enquanto 

resultado da atuação profissional do advogado por meio de seus honorários. 

O estudo foi dividido em três pontos principais: no primeiro, buscou-se conceituar e 

estabelecer a natureza jurídica dos honorários advocatícios, analisar o conflito aparente entre a 

norma prescrita no art. 20 do Código de Processo Civil e no artigo 22 da Lei 8.906/94, para em 

seguida, abordar os honorários sucumbenciais do advogado empregado e o posicionamento do 

STF na ADI 1.194-4. No segundo, foi feita a exposição da metodologia da pesquisa a partir de 

referencial bibliográfico associada à atividade prática desenvolvida pelo autor na área 

pesquisada. No terceiro capítulo, buscou-se analisar os resultados a partir da crítica ao 

posicionamento do STF e da análise dos dispositivos do Projeto do novo Código de Processo 

Civil pertinentes ao tema. 

O assunto explorado obviamente não será esgotado porque a dinâmica da atividade 

jurisdicional e, neste contexto, o exercício da advocacia, exige constante aprofundamento. 
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Portanto, a pretensão é chamar a atenção para a discussão deste tema que é considerado de suma 

importância para o reconhecimento e valorização do advogado.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente estudo esbarra na escassa produção teórica acerca do tema. Poucos autores 

abordam a problemática de maneira um pouco mais aprofundada, restando a abordagem reflexa 

em algumas obras doutrinárias que analisam o Estatuto da Advocacia e outras que tratam 

especificamente dos honorários advocatícios. 

Portanto, a pesquisa fundamentou-se na discussão travada pelo Supremo Tribunal 

Federal na ADI 1194-4, perquirindo os aspectos que fundamentaram a declaração do STF. 

 

2 1 Conceito e natureza dos honorários advocatícios 

Existem três tipos de honorários, todos assegurados aos advogados regularmente 

inscritos na OAB: os convencionados, os fixados por arbitramento judicial e os de sucumbência. 

Os honorários convencionados ou contratuais são aqueles pactuados por escrito ou 

verbalmente entre o advogado e seu cliente. Embora muitos advogados celebrem contrato sem 

lavrar o respectivo termo, tal prática não é aconselhável e, na verdade, viola o Código de Ética 

e Disciplina da OAB, como esclarece Paulo Lôbo:  

É dever ético do advogado, para reduzir o potencial de risco e desgaste com o cliente 

que repercute mal na profissão, contratar seus honorários por escrito. Assim determina 

o art. 35 do Código de Ética e Disciplina, que também recomenda seja explicitado o 

valor em caso de acordo (LÔBO: 2011, p. 152). 

 

Outra modalidade de honorários são os atribuídos por arbitramento judicial. Ocorre 

quando da inexistência de estipulação ou de acordo, ocasião em que o juiz deverá fixar os 

honorários. Contudo, este arbitramento não é discricionário e segue parâmetros fixados pela lei. 

Sobre o tema discorre Gisela Gondin Ramos: 

Os honorários são arbitrados judicialmente quando não houverem sido 

convencionados por escrito com o cliente. No arbitramento dos honorários, o 

magistrado está adstrito aos parâmetros legais definidos nas alíneas do § 3º, do art. 20 

mencionado, ou seja, grau de zelo profissional, lugar da prestação dos serviços, 

natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo profissional, e o tempo 

exigido para o seu serviço. A par destes balizadores, deve o magistrado, igualmente, 

orientar-se no sentido de atender aos valores mínimos fixados em tabela de honorários 

pela Seccional competente da OAB (RAMOS: 2009, p. 314). 

 

Já os honorários de sucumbência, objeto de análise do presente estudo, são aqueles em 

que a parte vencida deve pagar ao advogado da parte vencedora. De acordo com o § 3º do artigo 
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20 do CPC, são eles fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação. 

Em remate a essa análise preliminar acerca da natureza dos honorários, valeu-se do 

ensinamento do processualista Cassio Scarpinella Bueno que, sinteticamente, expõe: 

De acordo com o art. 22 da Lei nº 8.906/1994, a prestação de serviço profissional 

assegura aos advogados (v. n. 4, supra) direito aos honorários convencionados, isto é, 

aqueles ajustados contratualmente entre a parte e o advogado, aos honorários fixados 

por arbitramento judicial, quando não há consenso com relação a esta fixação e aos 

de “sucumbência”, que são aqueles que derivam do resultado da atuação processual 

(BUENO: 2012, p. 241). 

 

Portanto, consoante se depreende da expressa redação do artigo 22 da Lei 8.906/94 as 

três modalidades de honorários pertencem ao advogado. Normalmente ele recebe 

cumulativamente, os honorários contratuais, pagos por seu cliente, e os honorários 

sucumbenciais, constituindo-se os últimos como uma retribuição exitosa, paga pela parte 

adversa que não teve seu direito assegurado pela decisão judicial final. 

 

2 2 Do conflito aparente entre normas relativamente aos honorários  

 

A moderna Ciência do Direito concebe o direito positivado como um sistema harmônico 

e coordenado de normas jurídicas, conforme esclarece Norberto Bobbio: 

É evidente que, quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver 

indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles 

que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se 

inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza 

(que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que 

corresponde ao valor da igualdade). Onde existem duas normas antinômicas, ambas 

válidas, e portanto ambas aplicáveis, o ordenamento jurídico não consegue garantir 

nem a certeza, entendida como possibilidade, por parte do cidadão, de prever com 

exatidão as consequências jurídicas da própria conduta, nem a justiça, entendida como 

o igual tratamento das pessoas que pertencem à mesma categoria (BOBBIO: 1995, p. 

113). 

 

Para o jurista, isso significa que, embora as normas jurídicas estejam dispostas em 

diversos textos legais – individualmente aprovados pelo Poder Legislativo -, devem formar uma 

unidade, e o funcionamento dessa unidade deve proporcionar a coerência entre todas elas. 

Nessa linha de raciocínio, é possível dizer que, para atender à natureza sistêmica do 

direito positivo e garantir, especificamente, a sua característica de coerência harmônica, todas 

as formas de contradição entre as normas devem ser eliminadas, conforme se abordará em ponto 

específico.  
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Assim, considerando-se que o instituto dos honorários de sucumbência está regulado 

em duas leis ordinárias distintas, convém proceder a uma investigação sobre se há, ou não, uma 

antinomia entre as normas que regem esse direito do advogado. Se houver conflito, ele é 

resolvido com as regras previamente estipuladas no próprio ordenamento jurídico – nesse caso, 

na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro – LINDB (antiga LICC). 

 

2 2 1 O Código de Processo Civil 

 

O atual Código de Processo Civil trata a questão dos honorários de sucumbência em 

seu artigo 20 nos seguintes termos: 

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, 

nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. 

 

A redação do mencionado dispositivo contribuiu para acirrar a discussão. Neste 

sentido, Yussef Said Cahali assim discorre sobre o tema: 

Diante da literalidade do texto processual, instaurou-se, desde então, insuperável 

dissídio jurisprudencial, quanto a saber se os honorários da sucumbência pertenceriam 

à parte vencedora ou a seu advogado; se subsistiria o direito autônomo do advogado 

aos honorários da condenação, de modo a legitimá-lo para reclamar quanto ao seu 

arbitramento e para promover a respectiva execução (CAHALI: 2011, p. 354). 

 

Ainda que se admita certa dubiedade da redação do artigo 20 do Código de Processo 

Civil, é manifesta a intenção do legislador em separar as despesas antecipadas pelo vencedor 

dos honorários advocatícios. Aquelas despesas antecipadas pelo vencedor (custas processuais, 

perícias etc.) serão, evidentemente, restituídas ao vencedor que as antecipou, mas os honorários 

advocatícios serão do advogado na medida em que é um direito a ele assegurado pelo exercício 

de suas atividades profissionais. 

 

2 2 2 O Estatuto da Advocacia - Lei Federal 8.906/94 

 

O Estatuto da Advocacia foi aprovado com o intuito de adequar a prestação do serviço 

advocatício aos atuais regramentos constitucionais que incidem sobre a função jurisdicional. 

Uma vez que o Estado brasileiro converteu-se num Estado Democrático de Direito, 

naturalmente todas as instâncias de exercício do poder social e soberano devem se ater aos 

moldes democráticos contidos na Constituição Federal de 1988. 
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Lendo-se o caput do art. 133 da Constituição, pode-se constatar a nova matiz 

constitucional sobre essa função, quando a perspectiva analítica cuida da atividade advocatícia. 

O artigo supra referido é peremptório: o advogado é indispensável à administração da justiça. 

E, nesse diapasão, convém esclarecer que não se trata apenas de uma atribuição profissional 

junto ao Poder Judiciário: o legislador constituinte originário optou pelo termo “justiça”. A 

conclusão preliminar a que se pode chegar, neste aspecto de uma função puramente 

democrática, é a de que o advogado é elemento fundamental na conquista de justiça social, pois 

é parte integrante de um processo de pacificação social.  

Sob esse prisma é que o dispositivo da Lei Processual Civil há de ser cotejado com o 

artigo 22 da Lei Federal 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, e assim preceitua:  

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. 

 

Cotejando-se os dois dispositivos que regulam o mesmo tema acerca da destinação dos 

honorários sucumbenciais, fica evidente que prevalecerá o artigo 22 da Lei 8.906/94, tanto se 

analisado sob a perspectiva constitucional da atividade profissional do advogado quanto se 

utilizados os métodos hermenêuticos de análise das antinomias. 

 

2 3 Da análise da antinomia 

 

Admitindo-se a existência de antinomia entre a norma prescrita no artigo 20 do Código 

de Processo Civil e a prevista no artigo 22 da Lei 8.906/94, utilizar-se-ão as regras fundamentais 

para sua solução dentre os critérios cronológico, hierárquico ou da especialidade, adotando-se 

aquele(s) aplicável(is) à presente situação. 

O critério hierárquico, explica Norberto Bobbio, “é aquele pelo qual, entre duas 

normas incompatíveis, prevalece a hierarquicamente superior: ‘lex superior derogat inferior’” 

(BOBBIO: 1995, p. 93). No caso, o Código de Processo Civil foi instituído pela Lei Federal nº 

5.869/73 e o Estatuto da Advocacia também é Lei Federal de nº 8.906/94. Portanto, o critério 

hierárquico não soluciona a questão, pois ambas as leis são do mesmo nível hierárquico. 

Ainda de acordo com Norberto Bobbio, “o critério cronológico, chamado também de 

‘lex posterior’, é aquele com base no qual, entre duas normas incompatíveis, prevalece a norma 

posterior: ‘lex posterior derogat priori’” (BOBBIO: 1995, p. 92, 93). Aplicando-se o critério 

cronológico, prevalece a norma contida no artigo 22 da Lei 8.906, uma vez que esta entrou em 

vigor no ano de 1994, em detrimento do artigo 20 do CPC, que vigorou a partir de 1973. 
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Por fim, o critério da especialidade, definido por Norberto Bobbio, como “aquele pelo 

qual, de duas normas incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a 

segunda: “lex specialis derogat generali’” (BOBBIO: 1995, p. 95, 96). Por esse critério, 

também prevalece a norma contida no Estatuto da Advocacia, uma vez que possui conteúdo de 

especialidade quanto à regulação da atividade profissional do advogado, tratando dos diversos 

aspectos de seu exercício, contendo, inclusive, um capítulo específico tratando dos honorários 

advocatícios. A norma do Estatuto, portanto, é especial em relação à norma regulada pelo 

Código de Processo Civil de natureza geral. 

Desta forma, admitindo-se a antinomia das normas citadas, os critérios acima, 

corroborados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, demonstram 

incontestavelmente, a prevalência do artigo 22 da Lei 8.906/94 em face do art. 20 do Código 

de Processo Civil. 

 

2 4 Outros aspectos que justificam os honorários sucumbenciais ao advogado 

 

Como visto anteriormente, tanto o status constitucional atribuído ao exercício da 

advocacia, quanto a análise de eventual antinomia entre as normas prescritas no Código de 

Processo Civil e no Estatuto da Advocacia, demonstram pertencerem os honorários 

sucumbenciais ao advogado. 

Tais critérios, por si só, seriam suficientes para encerrar a polêmica sobre o tema. 

Contudo, outros argumentos justificam a tese.  

Não raras vezes, o advogado celebra o denominado contrato ad exitum, ou pacto de 

quota litis com o seu cliente. Esse tipo de contrato é explicado por Gisela Gondin Ramos, nestes 

termos: 

O pacto de quota litis, expressamente vedado pelo Código de Ética e Disciplina 

anterior3, quando proibia ao advogado associar-se com o cliente, é, na verdade, um 

contrato de risco. Por este tipo de ajuste, o advogado admite a remuneração dos seus 

serviços vinculada ao resultado obtido para o cliente (RAMOS: 2009, pág. 315). 

 

O advogado, nesse tipo de contrato, somente será remunerado se obtiver sucesso na 

causa4, estabelecendo nestes casos um percentual sobre o proveito que efetivamente advier a 

seu cliente. É impraticável, portanto, a aplicação da interpretação do artigo 20 do CPC de 

                                       
3 Atualmente a possibilidade de adoção da cláusula quota litis é prevista no art. 38 do atual 

Código de Ética e Disciplina da OAB. 
4 Este tipo de contrato é muito utilizado especialmente pelos advogados da parte Reclamante 

na Justiça do Trabalho. 
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destinação dos honorários sucumbenciais à parte vencedora, pois não há o que ressarcir a ela 

que nada desembolsou a título de honorários no início do processo.  

Nos casos em que se estabelecem os honorários contratuais com prévia remuneração 

ao advogado, os honorários sucumbenciais são arbitrados entre 10% e 20% sobre a condenação, 

cujo valor será, invariavelmente diferente daqueles estabelecidos no contrato, podendo ser 

inferior ou superior a eles. Se inferior, seriam insuficientes para o ressarcimento do valor pago 

pelo cliente; e, se superior, proporcionaria um enriquecimento indevido da parte.  

Poder-se-ia ainda argumentar que a destinação dos honorários sucumbenciais ao 

advogado em relação contratual normal, que não envolva percentual (ad exitum) e sim valor 

fixado previamente entre advogado e cliente, impediria que a parte vencedora pudesse ter 

restituído os valores que dispendeu a título de honorários advocatícios contratuais. Contudo, 

essa assertiva também não se sustenta, à medida que vários dispositivos do Código Civil 

garantem essa restituição. Observem-se os seguintes artigos: 

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 

juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado. 

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, 

atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado. 

 

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas 

com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, 

abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena 

convencional. 

 

 Nos termos dos artigos mencionados, os honorários advocatícios integram os valores 

devidos à título de reparação por perdas e danos. Nesse sentido, esclarece Fábio Ulhoa Coelho: 

Sempre que o credor tiver contratado advogado para ver satisfeito o seu direito, a 

indenização devida pelo inadimplente não é completa se não abranger também o 

ressarcimento dos honorários daquele profissional. Note que este consectário é 

imposto ao devedor ainda que não tenha ocorrido trabalho judicial do advogado do 

credor, isto é, mesmo que as providências adotadas pelo profissional tenham sido 

todas de caráter extrajudicial (notificação, reunião, preparação de minutas de 

instrumentos de quitação etc.). A lei civil, ao preceituar que o inadimplente deve os 

honorários advocatícios, não distingue entre a atuação do advogado em juízo ou fora 

dele (CC, arts. 389 e 395), e, onde a lei não distingue, o intérprete não está autorizado 

a distinguir (COELHO: 2012, p. 169). 

 

 

Esses honorários são efetivamente os honorários contratuais, pois, os sucumbenciais, 

como visto anteriormente, constituem crédito do advogado. Os honorários convencionais são 

custeados pela parte lesada e devem ser restituídos pela parte que deu causa ao processo.  
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O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nesse sentido, conforme se 

verifica no acórdão proferido pela Ministra Nancy Andrigui, que assim expõe a questão: 

O Código Civil de 2002 – nos termos dos arts. 389, 395 e 404 – determina, de forma 

expressa, que os honorários advocatícios integram os valores devidos a título de 

reparação por perdas e danos.  

Os honorários mencionados pelos referidos artigos são os honorários contratuais, pois 

os sucumbenciais, por constituírem crédito autônomo do advogado, não importam em 

decréscimo patrimonial do vencedor da demanda.  

Assim, como os honorários convencionais são retirados do patrimônio da parte lesada 

– para que haja reparação integral do dano sofrido – aquele que deu causa ao processo 

deve restituir os valores despendidos com os honorários contratuais. 

Trata-se de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da equidade e da 

justiça (STJ, 3ª Turma, REsp 1.134.725-MG, Ministra Nancy Andrigui, julg. 14 de 

junho de 2011, v.u.). 

 

A parte vencida na demanda judicial deverá arcar com o ônus da sucumbência e 

também com a restituição dos honorários contratuais pactuados pela parte vencedora com seu 

advogado. Dessa forma, fica evidenciada a diferenciação entre a natureza dos honorários 

sucumbenciais e dos honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais serão sempre 

destinados ao advogado. Já a restituição dos honorários contratuais, por evidente, são 

destinados à parte vencedora, que arcou com a despesa para ver seu direito efetivado. 

Portanto, ainda que inexistisse o artigo 22 da Lei 8.906/94 definindo que os honorários 

sucumbenciais são devidos ao advogado, a redação do artigo 20 do CPC deve ser interpretada 

da seguinte forma: o vencido será condenado a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, 

compreendendo custas do processo, indenização de viagem, diária de testemunhas e 

remuneração do assistente técnico, como especifica o art. 20, § 2º, e ao advogado do vencedor 

os honorários sucumbenciais. 

 

2 5 Honorários sucumbenciais e o advogado empregado 

 

Os fundamentos expostos até aqui não deixam dúvidas acerca do direito consagrado 

ao advogado à percepção da verba honorária dita sucumbencial conforme supra-analisado. A 

discussão, contudo, ganhou novos contornos na abordagem da possibilidade de o advogado 

empregado, público ou privado, dispor dessa verba por meio de cláusula contratual, 

regulamento ou convenção individual ou coletiva.  

 

Veja-se o que diz a Lei 8.906/94 sobre o assunto: 

Art. 24. 

(...) 
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§ 3º. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou 

coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de 

sucumbência. 

 

A redação do artigo 24, § 3º da Lei 8.906/94 é expressa e não deixa margem de dúvidas 

acerca da indisponibilidade da verba referente aos honorários sucumbenciais pelo advogado 

empregado. 

 

2 6 Posicionamento Supremo Tribunal Federal 

 

Não obstante a clareza do parágrafo 3º do artigo 24 da Lei 8.906/94, o Supremo 

Tribunal Federal o considerou inconstitucional por ocasião da análise da Ação Direita de 

Inconstitucionalidade nº 1.194-4, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria, que teve 

por relator o Ministro Maurício Corrêa. O objeto de análise da ADIN eram os artigos 1º, § 2º; 

21, parágrafo único; 22; 23; 24, § 3º; e 78 da Lei 8.906/94. 

Relativamente aos artigos 22, 23 e 78, o STF decidiu pela ilegitimidade ativa da 

Confederação Nacional da Indústria por ausência de pertinência temática. Quanto ao artigo 1º, 

§ 2º considerou a Corte Maior que tal dispositivo não ofende os princípios constitucionais da 

isonomia e da liberdade associativa. 

O STF, contudo, declarou inconstitucional o § 3º do artigo 24 da Lei 8.906/94 e 

entendeu que o artigo 21 da mesma lei deve ser interpretado no sentido da preservação da 

liberdade contratual quanto à destinação dos honorários de sucumbência fixados judicialmente. 

A discussão travada na apreciação desta ADIN se apresentou interessante à medida 

que aprofundou a polêmica acerca da natureza jurídica desse tipo de verba honorária. Vejam-se 

alguns aspectos abordados. 

A Confederação Nacional da Indústria utilizou dentre outros os seguintes argumentos: 

os honorários de sucumbência pertencem à parte vencedora da ação, conforme artigo 20 do 

Código de Processo Civil; sua atribuição ao advogado agride o direito de propriedade 

assegurado pelo art. 5º, XXII da Constituição Federal, já que se destina ela a recompor o 

patrimônio da parte vencedora; sua destinação ao advogado cria obstáculos para o acesso à 

justiça, ferindo o art. 5º, XXXV da C.F.; o art. 21 da lei 8.906/94 trata desigualmente os que se 

encontram em situações similares, ferindo o princípio da isonomia; e o art. 24, § 3º agride o art. 

5º, caput da Constituição Federal por interferir na liberdade de contratar. 

O relator da ADIN, Ministro Maurício Corrêa, abordou primeiramente a arguição de 

inconstitucionalidade do artigo 21 e parágrafo único da Lei 8.906/94. Veja-se o seu conteúdo: 
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Art. 21 – Nas causas em que for parte o empregador, ou pessoas por este representado, 

os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. 

Parágrafo único – Os honorários de sucumbência, percebidos por advogado 

empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na 

forma estabelecida em acordo. 

 

Entendeu o ministro relator serem os honorários da sucumbência pertencentes ao 

advogado da parte vencedora, inclusive no caso de silêncio do contrato. Contudo, por se tratar 

de direito disponível, podem ser objeto de estipulação contrária em contrato estabelecido entre 

as partes. 

O argumento da Confederação Nacional da Indústria de que a atribuição da verba 

sucumbencial ao advogado fere o artigo 5º, XXII da Constituição Federal, de conteúdo 

econômico-patrimonial, uma vez que ela se destinaria a recompor o patrimônio da parte 

vencedora, além de criar obstáculos para o acesso à justiça, à sua administração, ao direito 

adquirido e ao ato jurídico perfeito, foi nestes termos refutado pelo relator da ADIN: 

Toda a argumentação da requerente cai por terra ante o disposto nos artigos 22 e 23 

do Estatuto da Advocacia, que, encerrando a discussão acerca da titularidade da verba 

em face da redação do artigo 20 do CPC, assegurou expressamente que o advogado 

tem direito aos honorários de sucumbência. (...) Pertencendo a verba honorária ao 

advogado, não se há de falar em recomposição do conteúdo econômico-patrimonial 

da parte, criação de obstáculo para o acesso à justiça e, muito, menos, em ofensa a 

direito adquirido da litigante. 

 

E acrescenta o Ministro, em seu voto: 

Ainda que se entenda que os honorários se destinavam a ressarcir a parte vencedora 

pelas despesas havidas com a contratação profissional da advocacia e nessa 

perspectiva pertencessem ao litigante, segundo uma das exegeses admitidas do artigo 

20 do CPC, restaria clara sua revogação pelos artigos 22 e 23 do superveniente 

estatuto da OAB (LICC, artigo 2º, § 2º). 

 

Contudo, a interpretação dada pelo Supremo ao artigo 21 é de que a garantia dos 

honorários de sucumbência aos advogados empregados está condicionada à inexistência de 

estipulação em contrário entre a parte e o seu patrono, por se tratar de direito disponível; ou 

seja, a expressão “os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados” deve 

ser entendida, segundo interpretação do STF, com a ressalva de que é possível haver disposição 

contratual em contrário, ou seguida da expressão “salvo disposição contratual em contrário”. 

Tal interpretação irá refletir diretamente na análise do artigo § 3º do artigo 24 da Lei 

8.906/94 que dispõe: 

§ 3º. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou 

coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de 

sucumbência. 

 

A interpretação dada pelo STF ao artigo 21, segundo a qual o advogado da parte 

vencedora poderá negociar a verba honorária da sucumbência com seu constituinte, confronta 
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diretamente o § 3º do artigo 24 que considera nula qualquer disposição nesse sentido. Dessa 

forma, o STF optou por declarar inconstitucional tal dispositivo, entendendo que, embora os 

honorários sucumbenciais sejam direito do advogado, pode haver estipulação em contrário por 

se tratar de direito disponível. 

É importante ressaltar que, com relação à inconstitucionalidade do artigo 24, § 3º, a 

votação foi unânime. Contudo, na apreciação do artigo 21 e seu parágrafo único, a Corte se 

dividiu, alguns ministros entendendo pela inconstitucionalidade do artigo 21 e outros pela sua 

interpretação conforme nos termos acima alinhavados.  

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa teve como referencial o estudo bibliográfico, aguçado pela vivência e 

convivência profissional na defesa da advocacia e prerrogativas do advogado (a) na OAB-CE, 

especialmente nos últimos 11 anos, na Comissão de Defesa das Prerrogativas e no Centro de 

Apoio e Defesa do Advogado. Embora as investigações acadêmicas tenham revelado uma 

lacuna quanto ao registro formal especifico sobre o tema tratado, sabe-se da disputa diária pelo 

advogado autônomo para a sua valorização profissional, o qual possivelmente se torna refém 

de tal situação podendo calar-se e sujeitar-se diante de um grupo empresarial. Essa perspectiva 

fica evidente diante do caso em que um forte grupo econômico, a Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), se ergueu e requereu a ADIN 1.194-4 contra vários dispositivos do Estatuto da 

Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

A escassa bibliografia em relação ao tema levou também a exploração de publicações 

afins, artigos e dissertações disponíveis na internet para enriquecer a pesquisa. As produções 

científicas identificadas abordam aspectos mais de interpretação do art. 20 da Lei Federal nº 

5.869/1973 (CPC) e do art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto do Advogado e da OAB), esbarrando 

no inevitável fenômeno da antinomia jurídica, e são esses os mesmos que se pretendeu aqui 

tratar apontando, para o momento, como resposta à essa tentativa de lesar o direito do advogado 

autônomo, o Projeto de Lei nº 8.046/2010 (Novo CPC). 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A discussão acerca da destinação dos honorários sucumbenciais está presente no 

cotidiano do advogado. Sujeito de direitos - como os demais cidadãos - e, neste caso, sujeito de 
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direitos de uma relação que envolve a prestação de um trabalho remunerado, o advogado é 

confrontado diuturnamente com a costumeira resistência quanto à remuneração pelos seus 

serviços. Atrasos nos pagamentos, sentenças judiciais e limitações legais quanto aos honorários 

sucumbenciais são fatores que dificultam a devida valorização da atividade profissional. 

O enfrentamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal, a partir da ação direta de 

inconstitucionalidade, ADIN 1.194-4, proposta pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) 

foi positivo no sentido de encerrar a polêmica em torno do artigo 20 do Código de Processo 

Civil, indicando que os honorários de sucumbência são destinados ao advogado da parte 

vencedora na demanda judicial. 

Contudo, ao dar interpretação conforme ao artigo 21 da Lei 8.906/94 permitindo que 

estipulação contratual retire do advogado empregado seu direito aos honorários em benefício 

de seu empregador, e ao considerar inconstitucional o artigo 24, § 3º da mesma Lei, o Supremo 

Tribunal Federal interpretou de maneira equivocada a questão, consoante se concluiu a partir 

do presente estudo. 

Assim, este item do presente artigo se propõe a exprimir o entendimento 

jurisprudencial acerca do tema, confrontando-o com a doutrina e, diante da liberdade de 

investigação crítica do autor, elaborar uma análise técnico-científica do problema, de forma a 

contribuir com as discussões sobre a questão. 

 

4 1 Crítica ao posicionamento do STF 

 

Como visto acima, a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 21, 

segundo a qual o advogado da parte vencedora poderá negociar a verba honorária da 

sucumbência com seu empregador confronta diretamente o § 3º do artigo 24 que considera nula 

qualquer disposição neste sentido. Dessa forma, o STF declarou inconstitucional tal dispositivo, 

entendendo que, embora os honorários sucumbenciais sejam direito do advogado, pode haver 

estipulação em contrário por se tratar de direito disponível. 

Faltou a compreensão, na análise realizada pelo STF, de que o § 3º do artigo 24 é uma 

cláusula geral direcionada aos advogados empregados que se encontram em uma posição de 

hipossuficiência em relação aos seus empregadores. Havendo disposição contratual de que os 

honorários sucumbenciais serão do empregador (público ou privado) ou bem ele se submete a 

essa cláusula ou não será contratado. Daí o teor protecionista da norma que torna nula qualquer 

disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletiva que retire do advogado 
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o direito de receber os honorários de sucumbência, objetivando defender o lado mais frágil 

desse tipo de relação contratual. 

Já a norma contida no parágrafo único do artigo 21 trata de uma relação de emprego 

existente entre advogado empregado e sociedade de advogados. O dispositivo legal analisado 

visa evitar que a sociedade receba integralmente os honorários de sucumbência em determinada 

causa em que atuou um de seus advogados empregados. Note-se que o cliente, eventual 

vencedor da demanda, é parte alheia dessa relação. 

Situação diferente é a do cliente que contrata diretamente com advogado ou com 

sociedade de advogados. Neste caso, somente nas relações contratuais celebradas diretamente 

por advogado com seu cliente em condições de igualdade, seria aplicável a interpretação dada 

pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 21; ou seja, os honorários sucumbenciais pertencem 

ao advogado, se não houver disposição contratual em contrário. 

O artigo 24, § 3º não poderia ser declarado inconstitucional, pois não trata desta relação 

contratual paritária e sim da defesa de uma relação de emprego do advogado que, para ser 

contratado, inevitavelmente terá que se submeter à eventual cláusula contratual que lhe retire o 

direito de receber os honorários sucumbenciais. 

Trata-se de uma posição de hipossuficiência do advogado empregado em relação à 

empresa ou grupo econômico que o contratou. A norma protetiva analisada tem, portanto, o 

condão de resguardar um direito de cunho social. 

Associando-se às normas protetivas da relação jurídico-laboral ao artigo 133 da 

Constituição Federal, observa-se claramente que o múnus público exercitado pelo advogado 

deve merecer a mesma proteção comum aos demais trabalhadores, o que se alcançaria com a 

preservação do conteúdo do § 3º do artigo 24 da Lei 8.906/94. 

O Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição Federal, ao 

interpretar uma norma referente aos direitos sociais, resguardados pelo Direito Político 

brasileiro como direito fundamental, deveria fazê-lo buscando uma solução compatível com o 

lado socialmente mais frágil da relação analisada. Nesse sentido, vale-se do ensinamento de 

Carlos Maximiliano para quem o fator social deve influir na análise do intérprete: 

A interpretação sociológica atende cada vez mais às consequências prováveis de um 

modo de entender e aplicar determinado texto; quanto possível busca uma solução 

benéfica e compatível com o bem geral e as ideias modernas de proteção aos fracos, 

de solidariedade humana (MAXIMILIANO: 2005, p. 105). 

 

Ao considerar o § 3º do artigo 24 da Lei 8.906/94 inconstitucional, O STF se distanciou 

da busca por uma solução compatível com a ideia de proteção ao lado mais frágil, criando uma 

desigualdade não-equitativa ou injustificada, em prejuízo de uma das categorias que promove 
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o acesso à justiça, escapando da análise interpretativa o conteúdo sociológico que deveria 

prevalecer na relação existente entre o advogado e seu empregador. 

 

 

4 2 O Projeto do Novo Código de Processo Civil 

 

O Projeto do novo Código de Processo Civil, já votado no Senado Federal e 

recentemente na Câmara dos Deputados – Projeto de Lei nº 8.046/2010, aborda os honorários 

sucumbenciais, cujo texto originalmente aprovado apresenta a seguinte redação:  

Art. 87. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 

 

A nova redação suprime a dúvida de alguns, existente outrora, acerca da destinação da 

verba honorária sucumbencial. Elimina a dubiedade de interpretação existente no atual artigo 

20, deixando claro, de maneira simples e direta, pertencer ela ao advogado do vencedor, 

suprimindo qualquer interpretação que aponte em sentido contrário. 

A interpretação dada pelo STF ao artigo 21 do atual Código de Processo Civil, 

considerando que os honorários de sucumbência dos advogados empregados estariam 

condicionados à inexistência de estipulação em contrário entre a parte e o seu patrono, também 

se esmaecerá se aprovado for o Projeto de Lei nº 8.046/2010. É que o § 10 do artigo 87 assim 

prevê: 

§ 10. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os 

mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 

compensação em caso de sucumbência parcial. 

 

O §10 do art. 87 do referido projeto de lei requer a aplicação de uma interpretação 

finalística capaz de revelar o sentido e alcance apropriado de sua estrutura textual. Como se 

sabe, existe uma distância oceânica entre a exegese gramatical ou filológica e a interpretação 

finalística, posto que, enquanto a primeira identifica qual a norma presente no texto apenas pela 

interpretação das expressões linguísticas, a segunda representa uma tentativa de encontrar a 

finalidade social para a qual o texto aponta no sistema jurídico ao qual pertence. Se o 

ordenamento jurídico prevê a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho como 

fundamentos da República e, conquanto o legislador adota, em seu texto, que os honorários têm 

natureza alimentar, o aplicador e intérprete que procura o conteúdo normativo nos documentos 

oficiais (lei) tem que concluir que se trata de um direito indisponível, pois converte-se em norma 

cogente, por cuidar de direito fundamental insculpido no art. 6º da Constituição Federal. Sendo 

norma cogente, submete à vontade do indivíduo, impossibilitando ao Estado ignorar ou negar 



16 

 

esse direito. Assim, pode-se afirmar, peremptoriamente, que o novo dispositivo reitera a 

destinação dos honorários sucumbenciais ao advogado, dada sua natureza alimentar, e, embora 

não tenha o condão de confrontar diretamente a interpretação dada pelo Supremo ao artigo 21 

da Lei Federal 8.906/94, fortalece a ideia que certamente retornará à discussão. 

A redação contida no parágrafo único do artigo 21 não se mantém no Projeto, que 

aborda o tema no artigo 87, § 11, com a seguinte redação: 

§ 11. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe cabem seja 

efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, 

aplicando-se também a essa hipótese o disposto no § 10º. 

 

Como se vê, na redação aprovada, a partilha dos honorários entre advogado e 

sociedade da qual faça parte depende de acordo preestabelecido entre as partes. Na proposta do 

novo Código de Processo Civil, o pagamento de honorários em favor da sociedade que integre 

na qualidade de sócio depende unicamente de requerimento seu. Diante da redação desse artigo, 

o intérprete poderia se questionar sobre a indisponibilidade do direito fundamental à 

remuneração de sucumbência, haja vista a possibilidade de convenção sobre a partilha dos 

honorários no âmbito da sociedade de advogados. Entretanto, procedendo ao mesmo processo 

de interpretação sistemático, pode-se concluir que referida remuneração não perde sua natureza 

alimentar nem deixa de ser norma cogente. O que ocorre, em referido caso, é a aplicação do 

princípio jurídico-social da solidariedade que, conforme orienta o preâmbulo constitucional, 

adequa-se aos ideais de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Nesse compasso, o que seria 

de um será repartido por todos, o que se coaduna, inclusive, com a orientação dada pelos 

dispositivos constitucionais que regulam a ordem econômico-social, no capítulo II (direitos 

fundamentais sociais): o da repartição de resultados entre os trabalhadores (art. 7º, inciso XI da 

Constituição Federal). Ainda, a prática dos escritórios de advocacia revela que, na grande 

maioria dos casos, o exercício da advocacia, nos processos judiciais, é fruto de trabalho 

coletivo, executado por “várias mãos”.  

Outros aspectos não contemplados na legislação atual e inseridos no Projeto ora em 

trâmite na Câmara dos Deputados irão favorecer em muito a atividade profissional do 

advogado. É o caso do § 1º do artigo 87 que estabelece novas hipóteses de incidência de 

honorários sucumbenciais, nestes termos: 

§ 1º A verba honorária de que trata o caput será devida também no pedido contraposto, 

no cumprimento de sentença, na execução resistida ou não e nos recursos interpostos, 

cumulativamente. 

 

Grande inovação que, além de valorizar a atuação do profissional advogado no 

processo, inibirá a resistência à execução e a interposição de recursos protelatórios. A parte 
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somente se isentará do pagamento de novos honorários se satisfizer espontaneamente a parte 

adversa. Contudo, a aplicação prática deste dispositivo requer seja ele cotejado com as normas 

constantes nos §§ 2º e 7º do mesmo artigo 87. 

No § 2º são estabelecidos os parâmetros para a fixação do valor dos honorários 

sucumbenciais que não se diferenciam muito da atual redação do Código de Processo Civil. 

Veja-se: 

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vantagem econômica 

obtidos, conforme o caso, atendidos:  

I – o grau de zelo do profissional; 

II – o lugar de prestação do serviço; 

III – a natureza e a importância da causa; 

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

 

Permanecem os percentuais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), com 

um sutil, mas significativo acréscimo na redação. Na redação atual, esse percentual é aplicado 

sobre o valor da condenação. No Projeto de Lei, acresce-se à condenação o proveito, benefício 

ou vantagem econômica obtidos, com nítido caráter ampliativo de sua aplicação. 

Já o § 7º traz a seguinte redação: 

§ 7º A instância recursal, de ofício ou a requerimento da parte, fixará nova verba 

honorária advocatícia, observando-se o disposto nos §§ 2º e 3º e o limite total de vinte 

e cinco por cento para a fase de conhecimento. 

 

Dos dispositivos mencionados chega-se à seguinte constatação: haverá uma primeira 

fixação de honorários sucumbenciais que se dará na sentença de primeiro grau de acordo com 

os percentuais definidos no § 2º do artigo 87, ou seja, entre 10 a 20% do valor da condenação 

ou do proveito efetivamente obtido pela parte.  

Em caso de recurso da parte vencida, o Tribunal fixará nova verba honorária 

sucumbencial de acordo com os mesmos percentuais do artigo 87, § 2º, porém limitado a 25% 

para a fase de conhecimento. Caso, verbi gratia, a sentença de primeiro grau fixe honorários de 

15% (quinze por cento) ao advogado, vencendo este os recursos nas instâncias superiores, 

poderá receber um acrescido de até 10% (dez por cento) totalizando o limite estabelecido no § 

7º do artigo 87. 

Outra inovação diz respeito à fixação da verba honorária quando for vencida a Fazenda 

Pública. Na atual redação do art. 20, § 4º do CPC, os honorários sucumbenciais são fixados 

nesses casos conforme apreciação equitativa do juiz. Tal critério subjetivo acarretava, em várias 

ocasiões, grandes distorções; pois o juiz detinha o poder de limitar a quantias irrisórias os 

honorários, mesmo em caso de grandes condenações que envolvessem a Fazenda Pública. O 
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Projeto do novo Código de Processo Civil estabeleceu os percentuais entre 1 a 20% com a 

variação atrelada ao valor da condenação em salários mínimos. Assim ficou a redação final: 

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados dentro 

seguintes percentuais, observando os referenciais do § 2º: 

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento nas ações de até duzentos salários 

mínimos; 

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento nas ações acima de duzentos até dois 

mil salários mínimos; 

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento nas ações acima de dois mil até 

vinte mil salários mínimos; 

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento nas ações acima de vinte mil até 

cem mil salários mínimos; 

V – mínimo de um e máximo de três por cento nas ações acima de cem mil salários 

mínimos. 

 

Sem dúvida, a nova redação acaba com o subjetivismo e as disparidades na fixação da 

verba honorária quando a parte vencida for a Fazenda Pública, limitando, assim, os poderes de 

fixação do magistrado. 

O novo CPC reafirma a natureza alimentar dos honorários, atribuindo-lhe os mesmos 

privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho conforme a dicção do já mencionado 

artigo 87, § 10. 

Outra situação elucidada pela redação do novo CPC é a que diz respeito à compensação 

dos honorários sucumbenciais. O artigo 21 do atual Código Processual dispõe que, se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários e as despesas. A polêmica sobre o tema foi intensa 

prevalecendo ao final, pelos mesmos argumentos que consolidaram a destinação dos honorários 

sucumbenciais ao advogado e não à parte, que, por se tratar de crédito do causídico, não poderia 

ele ser compensado. A condição para que haja a compensação é que duas pessoas sejam, ao 

mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra (art. 368 do CC). Dessa forma, o crédito 

proveniente dos honorários sucumbenciais, sendo do advogado, não pode ser compensado com 

o crédito do advogado da outra parte, por serem independentes e não guardarem relação com o 

crédito ou débito das partes. Daí a parte final do § 10 do art. 87 do Projeto do novo Código de 

Processo Civil estabelecer expressamente ser “vedada a compensação em caso de sucumbência 

parcial”.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O projeto do Novo Código Civil, em boa hora, veio dirimir dúvida impertinente quanto 

à destinação da verba honorária de sucumbência. A simplicidade da nova redação, ao afirmar 
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que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, afasta 

qualquer nova tentativa de denegar verba de natureza alimentar de seu legítimo destinatário. 

Não há margem para interpretações restritivas. 

Esse dispositivo não desampara a parte que celebrou contrato de honorários com o 

advogado e que, depois de vitoriosa, terá que retirar parte do bem recebido para honrar o 

compromisso contratual celebrado. Estará ela amparada por dispositivos do Código Civil que 

garantem expressamente a restituição dos honorários contratuais efetivamente pagos ao 

advogado.  

Cumpre salientar que os advogados que dependem das verbas honorárias, 

sucumbenciais ou contratuais para a sobrevivência, devem se precaver cuidando de, em todas 

as ocasiões, celebrar o respectivo contrato de honorários, consignando o valor pactuado pelos 

honorários contratuais e a destinação dos honorários sucumbenciais, em caso de êxito na ação, 

exclusivamente para o advogado, evitando-se eventual surpresa interpretativa futura. 

A natureza dos honorários sucumbenciais deve ficar plenamente esclarecida para o 

cliente no momento da celebração do contrato, para evitar a incorreta interpretação de alguns 

de que o advogado estaria a receber honorários em duplicidade, interferindo, assim, na boa 

relação entre o advogado e seu cliente. 

Nesse sentido o Código de Ética e Disciplina da OAB supramencionado, ao 

estabelecer o dever de o advogado celebrar contrato escrito, contribui para que se evitem 

interpretações duvidosas quanto à destinação dos honorários sucumbenciais. 

Ademais, como visto anteriormente, o contrato de honorários se constitui em título 

executivo e, se juntado aos autos antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, 

o juiz deve determinar que sejam pagos diretamente ao advogado; evitando-se, assim, o não 

raro descumprimento da parte em face do pagamento dos honorários ao final da demanda, 

conforme preceitua o art. 22, § 4º da Lei 8.906/94. 

No que é pertinente especificamente ao advogado empregado, resta mais explícita a 

natureza alimentar do mencionado subsídio, objeto deste trabalho. A Constituição Federal e os 

normativos internacionais que tutelam a prestação laboral estabelecem a natureza alimentar e o 

caráter de indisponibilidade dos direitos relativos ao bem-estar do trabalhador. Por fazer parte 

do Título I da Constituição Federal de 1988, os direitos sociais se convertem em direitos 

fundamentais individuais e coletivos; pertencendo, dessa forma, ao conjunto de direitos 

humanos considerados mínimos para o pleno desenvolvimento da pessoa humana. Ainda, uma 

das diretrizes que vincula o Estado brasileiro é a noção de trabalho decente e digno, conforme 

o preâmbulo e as demais normas constitucionais pertinentes.  
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Diante disso, pode-se concluir que a exegese constitucional das normas protetoras da 

relação jurídico-laboral, quando associadas ao já citado art. 133 do texto magno, indica ao 

investigador, de maneira curial, que o múnus público executado pelo profissional liberal 

causídico – função essencial à administração da justiça – faz jus a uma proteção que é comum 

aos demais trabalhadores: a plena proteção de seus direitos, com o objetivo de assegurar um 

dos maiores objetivos – senão o maior – da República brasileira: a pacificação social, mediante 

o devido processo legal. 

Nesse aspecto, a interpretação dada pelo STF ao artigo 21 da Lei Federal 8.906/94, 

segundo a qual o advogado da parte vencedora poderá negociar a verba honorária de 

sucumbência com seu empregador e a declaração de inconstitucionalidade do §3º do artigo 24 

da mesma Lei, considerando-o inconstitucional, foi infeliz, à medida que não considerou se 

tratar de uma norma direcionada aos advogados empregados que se encontram em uma posição 

de hipossuficiência em relação aos seus respectivos empregadores. Distanciou-se assim a 

Pretorium Excelso, de uma solução compatível com a ideia de proteção social do lado mais 

frágil da relação de trabalho. 
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