
Honorários sucumbenciais: O que são e quando você pode cobrar 

  

  

  

  

  

  

A regularização dos honorários sucumbenciais promoveu grandes melhorias tanto 

para os advogados, quanto para os clientes. 

Por quê? É simples! 

Imagine trabalhar arduamente para a defesa dos direitos do seu cliente, passar 

horas lendo páginas e páginas de processo e ainda ter despesas com processos 

burocráticos e de manutenção. 

E, depois disso tudo, ainda receber um valor irrisório pelo seu trabalho. 

Isso é no mínimo frustrante, não acha? 

Agora, imagine ser recompensado por todo o seu trabalho e comprometimento e 

ainda resolver todos os problemas jurídicos do seu cliente. 

Essa é sem dúvida uma visão bem melhor e foi para garantir justamente isso, que 

surgiram as novas mudanças no novo Código de Processo Civil (CPC) de 2015 e a 

normatização dos honorários sucumbenciais. 

Conhecer essas novas definições e como você pode cobrar esse tipo de verba é 

essencial para garantir bons retornos financeiros para o seu escritório de advocacia. 

Para isso, continue lendo este post e conheça mais sobre: 

  

1. Honorários sucumbenciais: O que são? 

2. Quando você pode cobrar os honorários sucumbenciais? 

  

Após terminar a leitura, você irá descobrir como estar sempre atualizado quanto às 

mudanças no mundo da advocacia. Não perca tempo! 

  

1. Honorários sucumbenciais: o que são? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm


Os honorários sucumbenciais, são um tipo de remuneração paga pela parte 

vencida (sucumbente) para a parte vencedora. 

Esses honorários podem ser compreendidos como uma espécie de punição para a 

parte que deu início ao processo judicial sem razão aparente. 

Isso também significou um aumento considerável nos custos processuais para 

quem perde a ação. 

Diante disso, percebeu-se uma grande diminuição do ingresso de ações e recursos 

judiciais. 

Mas isso não é tudo! 

Essas mudanças no CPC em especial na forma de pagamento dos honorários 

também representou o aumento da autocomposição. 

Agora que você conhece o que são os honorários sucumbenciais, chegou o 

momento de descobrir a quem eles realmente pertencem. Confira: 

  

A quem pertence o honorário de sucumbência? 

Apesar desse tipo de honorário ser um direito assegurado aos advogados pelo 

Estatuto da Advocacia no seu art. 63 de 1994. 

Ainda existiam grandes dúvidas quanto à interpretação do mesmo. 

Nesse sentido, com o advento do CPC de 2015, essas dúvidas foram sanadas. O 

seu art.85 deixa claro que essa verba pertence realmente ao advogado. Veja: 

  

“§ 14 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”. 

“§ 15.  O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam 

seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de 

sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.” 

“§ 17.  Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.” 

“§ 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.” 

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

da lei.” 

http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/honorarios-de-sucumbencia.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8906.htm


  

Com isso, essas novas regulamentações eliminaram definitivamente velhos conflitos 

que giravam em torno da remuneração do advogado. 

Afinal, os honorários sucumbenciais podem ser cobrados em qualquer tipo de 

causa e servem para remunerar os serviços do advogado do cliente vencedor. 

  

1. Quando você pode cobrar os honorários sucumbenciais? 

A cobrança desse tipo de honorário é feita no ato da sentença. 

Ou seja, quando o magistrado condena a pessoa que ingressou com a demanda e 

perdeu a realizar o pagamento da verba ao advogado do vencedor. 

É importante destacar que esse tipo de honorário é cabível em todas as partes do 

processo, previstas no art. 85, §1º do CPC de 2015, são eles: 

  

●     Reconvenção; 

●     Cumprimento de sentença, provisório ou definitivo; 

●     Execução, resistida ou não; 

●     Recursos interpostos, cumulativamente. 

  

O que isso significa? Caso a pessoa que perdeu, recorra a alguma dessas ações 

não ganhe a causa novamente, ela será condenada a efetuar o pagamento dos 

honorários sucumbenciais ao advogado da parte vencedora. 

Ainda de acordo com o art. 85, os honorários fixados podem ser de no mínimo 10% 

e no máximo 20% sobre o valor da condenação. 

Mas como o juiz estipula esse percentual? Ele utiliza critérios de pagamentos 

específicos para delimitar esse valor.  Veja no próximo item quais são eles 

  

  

Critérios de pagamento dos honorários sucumbenciais 

Para estabelecer os honorários, o magistrado deve seguir alguns critérios 

estabelecidos pelo art. 85 do CPC de 2015. A saber: 

  



●     Grau de zelo profissional; 

●     Local da prestação de serviço; 

●     Natureza e importância da ação; 

●     Trabalho realizado; 

●     Tempo exigido. 

  

E o que acontece quando ambas as partes perdem o processo? 

Nesses casos, ocorre a condenação em sucumbência recíproca. 

Onde as partes são condenadas a pagar os honorários sucumbenciais, de 

maneira proporcional, sendo negada a compensação. 

A exigibilidade do pagamento dessas verbas pode ser suspensa por um período 

máximo de 2 anos após o trânsito em julgado da ação. 

Isto é, desde que a parte entre com um pedido de justiça gratuita. 

Ainda sente dúvidas sobre como esses honorários são pagos? Veja no próximo item 

como isso acontece na prática. 

  

Honorários sucumbenciais na prática 

Vamos supor que um cliente recorreu aos seus serviços para que você o 

defendesse em uma ação ajuizada contra ele. 

Ele tinha como objetivo receber R$ 100 mil reais na justiça e acordou com você um 

percentual de 20%, em cima do ganho da causa. 

Nesse sentido, você iria receber R$ 20 mil reais de honorários convencionais e um 

acréscimo de 10 a 20%, estipulado pelo magistrado a título de honorários 

sucumbenciais. Sendo que o pagamento dessa verba seria efetuada pela parte 

vencida. 

É importante destacar que essas duas remunerações podem ser cumuladas e 

consideradas legítima remuneração. 

Mas isso significa que o cliente teria um desfalque de R$ 20 mil reais? 

Claro que não! 

Esse valor corresponde a um direito seu, advogado. Afinal, ele teve origem em um 

acordo privado entre você e seu cliente. 



  

  

Saiba o que é e quando são cobrados os honorários sucumbenciais 

Ao longo desse post você aprendeu que os honorários sucumbenciais pertencem 

ao advogado, aprendeu que é a parte vencida da causa que o paga e aprendeu 

mais sobre os critérios de avaliação para estipular o valor dos honorários. 

Agora, você já pode dizer que conhece todos os detalhes sobre esse tipo de verba. 

Mas, para se tornar um expert em honorários e nas mudanças do CPC, não deixe 

de conferir nossos outros posts sobre esses temas aqui no blog. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


