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Porto Alegre, 28 de agosto de 2012. 

  

MOVIMENTO OAB-RS EM DEFESA DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
 
 
   Estimado Presidente Cláudio Lamachia 
 
 
   A partir de denúncias de vários advogados do 
Estado, iniciando por Colegas de Novo Hamburgo que através da 
Seccional daquela cidade denunciaram que a Juíza  Mônica 
Aparecida Canato do 3º Juizado Especial Cível Federal vinha 
procedendo sistemática interferência nos contratos de 
honorários, a CAJ, com a colaboração da CDAP e por 
determinação de V. Exa. passou a tomar medidas objetivando a 
proteção dos advogados. 
 
 
   Depois de muitas pesquisas ficou constatado 
que vários Juízes, não só na Justiça Federal, mas também na 
Justiça Comum, minoria, entretanto,  começaram um 
movimento de interferência nos honorários advocatícios 
contratados. 
 
 
   É bom ressaltar que neste quadro estamos 
tratando apenas dos contratuais já que os sucumbenciais 
(também aviltados) estamos, especialmente V. Exa., tratando 
em outra seara onde se busca a mudança na própria lei. 
 
 
   Entre as várias formas de interferências o 
“modus operandi” pode ser resumido: 
 

a) Entendem alguns que quando a parte é beneficiária de 
assistência judiciária os honorários advocatícios não 
podem ultrapassar, na soma, entre contratuais e 
sucumbenciais, 15%. 
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b)  Outros entendem que podem somar os sucumbenciais e 
os contratuais, entretanto limitam estes em 20% por 
entender que acima disso são abusivos. 

 
 
   Inicialmente fomos até a Corregedoria Geral 
da Justiça Federal, onde foi emitida a decisão no expediente 
administrativo n. 0000089-81-2010.404.8000/RS cuja íntegra 
ficará disponível no banco de dados criado para auxiliar os 
colegas nas suas defesas particulares mas que chegou a 
seguinte conclusão:  
 
 

 
 
 
    Embora fosse do nosso entendimento que 
não se tratasse de questão jurisdicional, posto que a decisão 
não se referia a questão posta nos autos, mesmo assim a 
determinação da Corregedoria não foi atendida pelos 
Magistrados. 
 
 
   Em vista disso a Ordem, através do 
Presidente, da Comissão de Acesso a Justiça e da CEDAP 
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ingressaram com representação junto ao Conselho Nacional 
de Justiça. 
 
 
   Foi juntada farta documentação, 
demonstrado cabalmente que não se tratava de ato 
jurisdicional pois o Magistrado estava decidindo questão não 
aventada na ação, não pedida pela parte e não discutida por 
ela, não preservado o contraditório e decidindo direito do 
advogado que não é parte no processo. 
 
 
   O presidente da Comissão de Acesso a Justiça 
esteve pessoalmente em duas sessões do CNJ em Brasília, 
sendo que em uma delas proferiu sustentação oral, mas 
mesmo assim acabamos vencidos pela maioria, embora os 
votos favoráveis dos integrantes da advocacia daquele 
Colegiado. 
 
 
   Estudamos longamente a possibilidade de 
ingresso de ação judicial pela Ordem em nome dos 
advogados, mas os pareceres de vários processualistas foram 
no sentido da impossibilidade, devendo os próprios 
interessados proporem recursos em cada processo. 
 
 
   Sendo assim, estimado Presidente, a CAJ 
entende que foram exauridas todas as possibilidades que 
estavam ao alcance da Ordem no sentido da defesa dos 
honorários dos Colegas e infelizmente fomos barrados pelo 
corporativismo. 
 
 
   Entretanto, nossa comissão entende que 
podemos auxiliar nossos Colegas no particular, ou seja, 
fornecendo a eles o resultado das pesquisas que foram 
realizadas para as demandas propostas, bem como que a 
Ordem disponibilize no seu “site” a possibilidade de fácil 
consulta e mais, que os Colegas contem com a 
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disponibilização de sustentação oral nos Tribunais, nos 
recursos que versem sobre essa situação. 
 

 

 

    Em anexo apresentamos um banco de dados, 
com a inicial da representação no CNJ, a decisão da 
Corregedoria do TRF4 e Jurisprudência como subsídio para os 
Colegas que queira utilizar em seus recursos. 
 
 
   Cordialmente, 
 
 
 
   César Souza  
   Presidente da CAJ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


