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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBRAGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DE FORTALEZA DA 7ª REGIÃO DR JEFFERSON QUESADO 

 

 

Processo 0001685-79.2015.5.07.0007 

 

 

RECLAMANTE: Ana Cláudia 
Lima Leão E OUTROS 

RECLAMADO:INSTITUTO 
COMPARTILHA 

 

 

Ana Cláudia Lima Leão, Maria Nilse França Fonseca, Rozângela 
Maria Guerra Saldanha, Telma Matos Rodrigues E OUTROS, fartamente 
qualificadas nos autos, vem com a devida urgência, requerer que todos os alvarás que sejam 
liberados com FGTS e quaisquer verbas trabalhistas oriundas dos trabalhadores representados pelos 
advogados Clovis Renato Costa Farias e Thiago Pinheiro de Azevedo, sejam reservados os honorários 
e sucumbência do que for aferido individualmente, por trata-se de verba de caráter alimentar 
pertencente aos causídicos infracitados. 

A reserva de honorários se justifica em razão de petições com pedidos de 
levantamento de Alvarás por profissionais TOTALMENTE ALHEIOS AO PROCESSO (ID. efbd01a e 
ss., ID. 7e079cf e ID. 186eaf9), que não participaram de nenhuma audiência pública, nenhuma 
diligência, elaboração de peças, dentre outros atos processuais e extraprocessuais. Neste sentido, a 
Desembargadora, Dra Regina Gláucia Cavalcante Neponuceno, despachou no sentido de não 
reconhecer a petição, por ter sido elaborada por pessoa estranha ao processo: 

 

(...) Vistos. Não conheço da petição de ID. efbd01a, formulada por 
pessoa estranha à relação processual. Publique-se. Retornem-me 
conclusos. FORTALEZA, 18 de Setembro de 2020. REGINA GLAUCIA 
CAVALCANTE NEPOMUCENO Desembargador(a) do Trabalho 

 

Os advogados infraassinados, além de terem participado de diversas audiências 
públicas, manifestações de rua, audiências judiciais, extrajudiciais, tentativas de mediações, 
reuniões em diversos locais em Fortaleza e em Brasília, bem como no ACOMPANHAMENTO DE 15 
PROCESSOS, que tramitaram e tramitam na Justiça Federal e do Trabalho em razão da presente 
lide, são os legítimos para serem remunerados pelos trabalhadores que representam: 
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Art. 85, §2º, CPC Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o 
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 
atualizado da causa, 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.  

 

Súmula Vinculante 47 

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do 
montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza 
alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório 
ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos 
créditos dessa natureza 

 

Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, com os mesmos 
privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista: 

 

 
O CPC de 2015, em seu art. 85, §14, prevê expressamente que os honorários 
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos 
privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista. Por esta razão, o 
mesmo dispositivo legal veda expressamente a compensação em caso de 
sucumbência parcial." (Acórdão 1162729, 20160410041736APC, Relator: 
Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de 
julgamento: 27/3/2019, publicado no Dje: 8/4/2019). 

 
A compensação dos honorários de sucumbência não é possível, consoante 
disposição do art. 85, §14, do CPC/2015, que possui origem na previsão 
trazida pela Lei nº 8.906/94 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, 
que, em seu art. 23, prevê que os honorários de sucumbência passaram a 
pertencer ao advogado e não mais à parte vencedora, o que inviabiliza a 
compensação quando há sucumbência recíproca."  (Acórdão 1154955, 
00053471120158070004, Relatora: Desa. ANA CANTARINO, 8ª Turma 
Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no Dje: 07/3/2019). 

 

A satisfação da contraprestação alimentar aos causídicos se dará com a retenção 
dos honorários e sucumbencia nos termos da ata em anexo, a serem destacados dos 



MDTS (Movimento em Defesa dos 

Trabalhadores da SAMEAC) 
Clovis Renato Costa Farias (OAB/CE 20.500)  

Thiago Pinheiro de Azevedo (OAB/CE 19.279) 

 

3/30 

Clovis Renato Costa Farias (OAB/CE 20.500) – Cel. (85) 9901.8377 / Thiago Pinheiro de Azevedo (OAB/CE 19.279) – Cel (85) 

9627.3752 / 8723.2755. Endereço profissional: Rua Dom Joaquim de Melo, nº 477, Benfica, CEP: 60.430-660. Fortaleza/CE.  

valores a serem levantados pelos que estão sendo representados pelos causídicos, que até então não 
foram remunerados pelos processos que acompanham.  

Neste sentido, faz juntar ata de assembleia com o que foi discutido quanto ao tema, 
onde consta a participação de parte dos representados pelos profissionais, Thiago Pinheiro de 
Azevedo (OAB/Ce 19.279) e Clovis Renato Costa Farias (OAB/Ce 20.500) que, por fim, requerem a 
retenção, no caso de condenação e/ou acordo. 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

Fortaleza, 18 de setembro de 2019. 

 
Clovis Renato Costa Farias 

OAB/CE 20.500 
 

Thiago Pinheiro de Azevedo 
OAB/CE 19.279 

 
Movimento em Defesa dos Trabalhadores da SAMEAC – MDTS 

Representantes 
 


