
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO ASSJUR 

ASSUNTO 
Análise e deliberação acerca dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. 

  

DELIBERAÇÃO Nº 46/2020 – COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF, reunida 
extraordinariamente no dia 30 de setembro de 2020 com participação virtual (à distância) dos 
(as) conselheiros (as), nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 
2020, c/c o §3º do artigo 107 do Regimento Interno, no uso das competências conferidas 
pelo art. 96 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 

Considerando a solicitação encaminhada pela Assessoria Jurídica do CAU/SC, por meio da 
CI n. 001/2020/ASSJUR; 

Considerando que a titularidade dos honorários advocatícios pertence aos advogados, sendo 
verba autônoma, que não constitui receita da entidade empregadora; 

Considerando o que dispõem o Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – 
EOAB e o Código de Processo Civil acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais 
devidos aos advogados empregados e aos advogados públicos; 

Considerando o Parecer Jurídico n. 40/2016 – PG-CAU/SC; 

Considerando a premente necessidade de regulamentação da atribuição e forma de 
pagamento dos honorários advocatícios aos Advogados do CAU/SC, diante da existência de 
processos judiciais em curso, a exemplo daquelas instituídas em outros CAU/UF, como 
CAU/SP, CAU/RN e CAU/RS; 

 
DELIBERA:  
 
1 – Por reconhecer o direito dos advogados efetivos lotados na Assessoria Jurídica do 
CAU/SC à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de demandas 
nas quais o CAU/SC figure como parte, durante a constância do vínculo empregatício, 
mediante distribuição de fração igualitária;  
 
2 – Pela aprovação da minuta de Portaria Normativa que regulamenta o pagamento de tais 
verbas; 
 
3 – Pelo encaminhamento desta deliberação à Presidência do CAU/SC, sugerindo-se a 
submissão da matéria ao Conselho Diretor e, posteriormente, ao Plenário do CAU/SC para as 
providências cabíveis. 
 
Com 02 (dois) votos favoráveis dos conselheiros Fátima Regina Althoff e Maurício André 
Giusti (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) ausências.  
 
 

Florianópolis, 30 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 



 

 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD nº 28/2020 
do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020.  

 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência  
 
 

4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COAF - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Fátima Regina Althoff (Coordenadora) x    

Maurício André Giusti x    

     

 

Histórico da votação 

Reunião Da COAF: 4ª Reunião Extraordinária de 2020 

Data: 30/09/2020 

Matéria em votação: Substituição Temporária De Pessoal Efetivo. 

Resultado da votação: Sim (02) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (02) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Laraue 
Pommerening 

Presidente da Reunião: Fátima Regina 
Althoff 

 
 
 


