
· Quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008. Fortaleza, Ceará, Brasil. Edição nº 20.647 H$ 1,50
"

Honorários de sucumbências

Gilberto Siebra
Monteiro

Advogado

EnquantQ o STJ - Superior
Tribunal de Justiça recentemen-
te editou da Súmula 343 obri-
gando a presença do advogado
em todos as fases do processo
disciplinar, o STF declarou !n-
constitucional lei que isentava
a União de pagar honorários de
sucumbências nos casos de
aCC:lrdo.A luta pela valorização
do advogado relativo aos ho-
norários de sucumbências
dev,e continuar
neste ano. Pois,
alguns juizes
vêm descum-
prindo o art. 22
da Lei 8906/94
e art. 20, do CPC,
ao fixarem ho-
norários em va-
lores insignifi-
çantes, não cor-
respondendo à
prestação dos
serviços execu-
tados pelos ad-
vogados.

Como se não
bastasse, alguns
advogados trabalhistas vêm de-
fendendo uma absurda tese de
que os honorários de sucumbên-
cias e honorários contratados
são a mesma coisa, ou seja, se a
parte contrária foi condenada a
pagar honorários de sucumbên-
cias a parte vitoriosa mesmo

tendo assinado contrato com
o advogado está isento do pa-
gamento de honorários. Fatos
desta natureza não podem
acontecer entre os operadores
do direito. Os honorários de
sucumbências são aqueles pa-
gos pela parte vencida no pro-
cesso, ao lado das despesas e
custas judiCiais, enquanto que
o outro, deve sim ser pago em
obediência as cláusulas contra-

tual firmado no
escritório.

De caráter ali-
mentar, os ho-
norários de su-
cumbências,
constitui a ex-
pressão econô-
mica que remu-
nera o trabalho
do advogado,
fundado no
zelo, no lugar
da prestação de
seryiços, no tra:-
balho realizado
pelo advogado
,e no tempo exi-

gido para seu serviço, propor-
cionando uma cobertura nos
gastos e despesas profissionais
e pessoais, assegurando uma
vida digna para si e seus fami-
liares, condizentes com saúde,
educação, lazer e previdência
de qualidade. [:]
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