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Como funcionam os honorários advocatícios em precatórios? 
 
Já sabemos que numa ação judicial em que o ente público sai vencido, gera-se um valor a ser recebido pela parte vencedora. Este valor é chamado de RPV (Requisição de Pequeno 
Valor) ou precatório.  
Assim como em toda ação judicial, esta também é conduzida por um advogado, profissional capacitado para este e outros trabalhos em esfera jurídica. O pagamento pelos seus 
serviços, por sua vez, se dá por meio de honorários advocatícios. 
 Mas você sabe o que são honorários advocatícios? 
 No artigo de hoje vamos falar sobre seu conceito, os tipos de honorários que existem e como funcionam para valores de precatórios. Além disso, quais são as formas que a Lei 
permite de se fazer a cobrança desse valor, em caso de inadimplência. 
 
Continue a leitura e saiba mais.  
O que são honorários advocatícios? 
Honorários é o nome que se dá ao pagamento que um profissional recebe pelos serviços 
que presta. Geralmente esse profissional é autônomo e, por isso, o valor não é chamado de 
salário.  
Honorários advocatícios, portanto, é o montante devido ao advogado. Sempre que o profissional acompanha uma ação judicial, faz um atendimento ou presta outros tipos de 
serviços jurídicos, cobra-se os chamados honorários advocatícios.  
Os honorários advocatícios podem ser classificados em dois tipos: 
  Honorários contratuais: este é o valor que o advogado combina diretamente com o 

cliente no momento da contratação do serviço. Para que não reste dúvida quanto à forma e prazo de pagamento, o profissional elabora um contrato, a ser assinado 
pelas partes e por testemunha. A estipulação desse valor é livre entre as partes (observadas as regras estabelecidas no Código de Ética) e pode ser feita tanto por um montante fixo quanto por um percentual variável, desde que este último não 
ultrapasse 50% da condenação.    Honorários arbitrados: quando advogado e cliente não definem inicialmente um valor 
a ser pago, é o juiz que vai se encarregar disso. Em sua sentença, ele determina o percentual que será calculado do valor do precatório com base na qualidade do 
serviço prestado e a complexidade da matéria abordada.   Honorários sucumbenciais: a sucumbência é o nome que se dá ao valor que o 
profissional recebe quando está pela parte vencedora, sendo desembolsado pela parte que foi vencida. Numa ação em que foi gerado valor de precatório, por exemplo, é o ente público que arca com os honorários sucumbenciais, já que ela foi 
a parte que perdeu o processo. Esse valor é uma porcentagem definida em 
sentença, baseado no total da condenação, e fica sempre entre 10% e 20%. 

 



Como funcionam os honorários advocatícios no precatório? 
Honorários contratuais 
Para as ações em que foi gerado valor de precatório, é mais comum que o profissional 
combine para os honorários contratuais uma porcentagem em cima do valor que o juiz 
definiu na sentença para o total do processo. Eles podem variar entre 10% e 30%. 
 Seu pagamento pode ser feito à vista no início do processo, dividido em parcelas mensais ou somente depois da condenação final. Isso fica a critério das partes. 
 Também não é obrigatório por lei que o advogado junte o contrato no processo. No entanto, 
alguns Tribunais tem feito essa exigência. 
 Vamos ao exemplo: você venceu um processo contra o Município sobre salários atrasados e 
agora está com um precatório de R$70.000,00 para receber. Se no início dos trabalhos você e seu advogado combinaram que o repasse seria de 20% do valor da condenação, 
R$14.000,00 é o pagamento que será destinado diretamente para ele. 
Honorários arbitrados 
Não é muito comum essa modalidade de honorários nos dias de hoje. Os advogados estão cada vez mais preparados e atentos a esses detalhes, então o pagamento geralmente já é acordado no início dos trabalhos. 
 
Mas no que diz respeito ao repasse quando do recebimento do precatório, não é tão 
diferente dos honorários contratuais. Ele vai ser calculado com base na porcentagem que o juiz definir em cima do valor que foi conquistado a título de precatório. 
Honorários sucumbenciais 
Os honorários sucumbenciais, por sua vez, existirão somente após a sentença. Quem vai 
pagá-lo é o ente público que perdeu a ação. 
 Aqui, estamos apenas deixando clara a diferença entre um e outro, mas com esse tipo de 
honorários você não precisa se preocupar. Não é o cliente que paga para o advogado e essa modalidade de contraprestação em nada interfere no que está definido no contratual.  
E se o cliente não pagar os honorários advocatícios? 
Nos honorários contratuais, a pessoa física ou jurídica que vai receber o precatório deverá 
fazer uma contraprestação ao profissional que conduziu sua ação (o advogado).    
Como o saque do precatório pode ser feito integralmente tanto pelo advogado quanto pelo credor, pode acontecer do cliente não pagar pelo serviço do profissional que contratou. 
Nesse caso, o advogado pode executar o contrato, ou seja, ajuizar uma ação em outra 
esfera para fazer a cobrança do valor não pago.  
Essa cobrança certamente virá com juros, correção e possivelmente uma multa, caso esteja prevista. E essa é a razão da importância do documento ser muito bem redigido. 
 Quanto aos honorários de sucumbência, a cobrança poderá ser feita no mesmo processo 
que originou o precatório. Ela será destinada diretamente para o ente público que perdeu a 
ação.  
E, voltando a dizer, a sucumbência nada tem a ver com a primeira modalidade de honorários. Sim, o advogado pode receber os dois ao mesmo tempo!    



Importante lembrar que existem as hipóteses em que o detentor do precatório pode optar 
por compensar esse valor em outras dívidas ou fazer sua venda. Nesses dois casos, também deverá ser feita a contraprestação dos honorários advocatícios para o profissional 
correspondente.  
Também é interessante se atentar para a declaração de imposto de renda dos valores recebidos de precatório e o valor mencionado como pagamento de serviços.  
Caso ainda tenha ficado dúvidas, você pode entrar em contato com a nossa equipe e agendar um atendimento. 
 O conteúdo completo sobre precatórios, seus tipos e regimes, o deságio ou mesmo a 
possibilidade de venda e de compensação em dívida você encontra no nosso blog.  
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