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1 - Pedido da Ordem junto ao CNJ 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
 
    A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 
SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL, por seu presidente 
abaixo firmado CLÁUDIO PACHECO PRATES LAMACHIA, pelo 
Presidente da Comissão de Assistência e Defesa das 
Prerrogativas, MARCELO MACHADO BERTOLUCI, e pelo 
Presidente da Comissão de  Acesso à Justiça da mesma 
casa, CÉSAR SOUZA, vêm à presença de Vossa Excelência 
para formular representação em face da Magistrada, Dra. 
Mônica Aparecida Canato, ante as razões e fundamentos 
que passam a expor: 
 
 
     1.Vários Advogados do Estado 
encaminharam representações à Seccional da Ordem 
reclamando de descabida exigência dos Magistrados que 
sem qualquer reclamação dos constituintes vêm interferindo 
nos contratos de honorários livremente pactuados e 
reduzindo os valores estabelecidos. 
 
 
     Tal tem ocorrido sistematicamente 
quando terminadas demandas e resultando valores em favor 
de clientes, os advogados juntam seus contratos de 
honorários e requerem a separação dos valores, 
oportunidade em que os Juízes, sem qualquer provocação, 
julgam ser abusivos acima de 15% e abusivamente 
determinam a separação  limitada a esse porcentual. 
 
 



     Como é sabido, essas demandas 
perduram por várias anos, posto que os entes estatais 
esgotam todas as vias recursais e as liquidações das 
sentenças, depois do trânsito em julgado, geralmente são 
também longas. 
 
 
     2.A contratação de honorários é feita no 
início da relação entre advogado e cliente e dali em diante 
em diante a obrigação do cliente somente será cumprida no 
final da demanda, posto que até lá somente o advogado 
prestara o serviço. 
 
 
    A obrigação do cliente somente se dará 
no final, ou seja, efetuar o pagamento, quando a outra parte, 
o advogado, já cumpriu integralmente com a sua parte. 
 
 
    3.A Seccional da Ordem dos Advogados 
do Brasil representou junto à Egregia Corregedoria Geral da 
Justiça Federal da 4ª Região a qual, embora entendendo 
que se tratasse de atividade jurisdicional, o que não é, 
conforme ficará demonstrado a seguir, emitiu a seguinte 
recomendação: 
 



 
 
     Mas, mesmo assim os Magistrados não 
atenderam e continuam com o mesmo procedimento, como 
se vê dos documentos em anexo. 
 
  
     4.Evidente que ao atacar um contrato 
entre pessoas que não estavam no processo,o qual, por sua 
vez, tinha outro objeto, nada tem com a jurisdição. 
 
 
     
     5.Respeitosamente entende a entidade 
representante que tanto a Juíza quanto o Senhor Corregedor 
incorrem em vários equívocos. 
 
 
     6.No Código de Processo Civil a 
jurisdição fica delimitada pela disposição do art. 2º que diz: 
 
 

“Art. 2º. Nenhum juiz prestará a tutela 
jurisdicional senão quando a parte ou o 



interessado a requerer, nos casos e 
forma legal” 

 
    Não basta que o Julgador entenda que 
determinada relação de direito material seja ilegal, 
inconstitucional ou que não lhe agrade. 
 
 
     Somente poderá emitir parecer a 
respeito se instado, através do devido processo legal e do 
contraditório. 
 
 
     No caso em tela os Magistrados 
decidem relação de direito material que não lhes foi 
submetida através do devido processo legal e do 
contraditório, proferindo decisão que alcança quem sequer é 
parte no processo (no caso o advogado), em matéria que 
não se discute na demanda.  
 
 
     E ainda, existindo controvérsia, não 
poderia jamais ser emitido juízo de valor pelo que não está 
sendo buscado por nenhuma parte no Judiciário. 
 
 
     E quanto aos limites da lide e da 
decisão, os arts. 128 e 460 que dizem: 
 
 

“Art. 128. O Juiz decidirá a lide nos limites 
em que foi proposta, sendo-lhe defeso 
conhecer de questões, não suscitadas, a 
cujo respeito a lei exige a iniciativa da 
parte”. 
 
 
“Art. 460. É defeso ao juiz proferir 
sentença, a favor do autor, de natureza 
diversa da pedida, bem como condenar 



o réu em quantia superior ou em objeto 
diverso do que lhe foi demandado”. 

 
 
    Nessa linha o Juiz está adstrito ao pedido 
e apenas em situações excepcionais, quando se tratar de 
ordem pública, poderá emitir entendimento além, mas 
sempre restrito às partes e ao processo. 
 
 
      7.Os Magistrados estão interferindo em 
uma relação que ninguém veio a juízo reclamar.   
 
 
     Ninguém veio a juízo dizer que não 
contratou honorários e que se os contratou não quer cumprir 
com a obrigação assumida. 
 
 

“Trata-se de princípio fundamental que 
domina não apenas o Direito Processual 
Civil mas ultrapassa suas fronteiras, para 
constituir um dos pressupostos 
elementares de todo o sistema jurídico 
moderno. Com efeito, a própria idéia de 
direito subjetivo seria impensável se não 
o concebêssemos como uma faculdade 
capaz de ser exercida livremente pelo 
sujeito a quem a ordem jurídica atribui 
essa prerrogativa. Direito capaz de ser 
impostos a seu titular perderá essa 
natureza para tornar-se simples função 
do direito objetivo, como o conceituam, 
aliás, certas correntes do positivismo 
moderno. A idéia de direito traz 
imanente o pressuposto de que o titular 
possa livremente exercê-lo, quando lhe 
parecer conveniente, abstendo-se de 
usá-lo segundo sua vontade, pois a 
imposição compulsória de seu exercício 



transformaria o direito em dever. 
Ninguém pode ser obrigado a exercer os 
direitos que a ordem jurídica lhe confere. 
Daí por que a atividade jurisdicional, 
enquanto tutela de direitos subjetivos, 
somente será prestada quando 
postulada por quem se afirme titular do 
respectivo interesse. Mesmo os 
chamados direitos indisponíveis só 
poderão ser judicialmente protegidos 
quando a tutela for espontaneamente 
invocada pelo interessado.” 1 
 

 
     Segundo o mesmo Autor convivem dois 
princípios, o do dispositivo que obriga o juiz a prestar tutela 
nos limites do pedido e o da demanda segundo o qual o 
titular dispõe, não da causa, mas do próprio direito material, 
podendo exercê-lo, renunciá-lo ou, ainda, exercê-lo em 
parte. 
 
 
     8.Mas o procedimento dos Magistrados 
fere frontalmente os direitos do devido processo legal e do 
contraditório, pois retira das partes a possibilidade de 
discutirem a legalidade da avença existente entre eles. 
 
 
    Além do desrespeito ao trabalho do 
advogado, dispõe de seu patrimônio de forma que sequer a 
outra parte do contrato havia pedido. E mais, sem que o 
interessado possa se defender em regular processo judicial 
com os respectivos recursos. 
 
 
      

“Noutro julgamento, observa-se que a 
mesma Suprema Corte de nosso país 

                                                 
1  “Comentários ao Código de Processo Civil “ Ovídio A. Baptista da Silva, Editora RT, Vol. I, pg. 

31 



decidiu “(...) as garantias constitucionais 
fundamentais em matéria de processo, 
judicial ou administrativo, estão 
destinadas a assegurar, em essência, a 
ampla defesa, o contraditório e o devido 
processo legal em sua totalidade, formal 
e material (Art. 5º. LIV e LV da 
Constituição (STF, Tribunal Pleno, MS 
2591/DF Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 
1º.06.2006)” 
“Em julgamento distinto, o STF delibera 
“(...) Cabe advertir, neste ponto, 
considerada a essencialidade da 
garantia constitucional da plenitude de 
defesa e do contraditório, que a 
Constituição da República estabelece, 
em seu art. 5º, LIV e LV, que ninguém 
poderá ser privado de sua liberdade, de 
seus bens ou de seus direitos sem o devido 
processo legal, notadamente naqueles 
casos em que viabilize a possibilidade de 
imposição, a determinada pessoa ou 
entidade, de medidas 
consubstanciadoras de limitação de 
direitos. Cumpre ter presente, bem por 
isso, na linha de decisões que já proferi 
nesta Corte (AJ 306.626/MT  rel. Min. Celso 
de Mello, RTJ 183/371-372 v. g.), que o 
Estado, em tema de restrição à esfera 
jurídica de qualquer pessoa, não pode 
exercer sua autoridade de maneira 
abusiva ou arbitrária, desconsiderando, 
no exercício de sua atividade, o 
postulado da plenitude de defesa, pois – 
cabe enfatizar – o reconhecimento da 
legitimidade ético-jurídica de qualquer 
medida imposta pelo Poder Público, de 
que resultem, como no caso, 



conseqüências gravosas no plano dos 
direitos e garantias individuais”.2 

 
 
     A Representada ao dispor do patrimônio 
do advogado, consubstanciado no eventual contrato 
existente entre e o cliente para a satisfação de honorários, 
que poderão ser os de sucumbência, apenas, como o de 
resultado, não permite defesa: 
 
 

 “Trata-se de ferramentas correlatas ao 
devido processo legal. Sem 
contraditório, sem ampla defesa, não há 
falar-se em devido processo legal. Assim 
Hely Lopes Meireles lembrava que “por 
garantia de defesa deve-se entender 
não só a observância do rito adequado 
como a cientificação do processo ao 
interessado, a oportunidade para 
contestar a acusação, produzir prova de 
seu direito, acompanhar os atos da 
instrução e utilizar-se dos recursos 
cabíveis”.3 

 
 
     9. Como se não bastassem os 
argumentos acima, os Magistrados representados estão 
invalidando atos jurídicos perfeitos e sobre os quais não 
pende nenhum  defeito.  E o ato jurídico perfeito somente 
pode ser alterado ou eventualmente anulado se presente um 
defeito e depois de passar pelo devido processo legal. 
 
 
     Constitucionalmente até a lei nova deve 
respeitar o ato jurídico perfeito (art. 5 da Constituição Federal) 

                                                 
2  “Constituição Federal, Avanços, contribuições e modificações no processo democrático 

brasileiro” Coordenação de Ives Gandra Martins e Francisco Rezek, trabalho de Fábio Medida Osório 

“Direitos Imanentes ao devido Processo Legal Sancionador na Constituição de 1988”,  Editora Revista 

dos Tribunais pg. 153 
3  “Ob. Cit. Fábio Medida Osório, pg. 155). 



por evidente que integrante do Poder Judiciário não terá esse 
poder. 
 
     ANTE O EXPOSTO e na forma permitida 
pelo art. 103-B incisos II e III da Constituição Federal, pedem  
seja recebido o presente e, após ouvidos os Magistrados e o 
Senhor Corregedor Geral da Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul, acolhe-lo determinando que o procedimento não 
tenha prosseguimento, revogando o que já foi determinado, 
sob as penas das sanções administrativas aplicáveis. 
 
 
     TERMOS EM QUE PEDEM DEFERIMENTO 
 

 


