
5.Voto do Relator, Conselheiro JEFFERSON KRAVCHYCHYN , no 

procedimento instaurado pela OAB, CAJ e CDAP que, embora não 

acolhido pela maioria que não reconhecia competência mas não o 

procedimento da Juíza, traz excelentes argumentos em prol da não 

interferência nos contratos de honorários: 

 

 

 

 

 

Conselho Nacional de Justiça 
 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N.° 0004690-19.2011.2.00.0000 
RELATOR : CONSELHEIRO JEFFERSON KRAVCHYCHYN 
REQUERENTE : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL 

DO RIO GRANDE DO SUL   
REQUERIDO : MÔNICA APARECIDA CANATO 

 

VOTO 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRF 4ª REGIÃO. 
PRÁTICA REITERADA DA MAGISTRADA DE 
INTERFERIR NOS CONTRATOS DE 
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DOS 
ADVOGADOS EX OFFICIO, MESMO COM 
ORIENTAÇÃO DA CORREGEDORIA DO TRF4 
EM SENTIDO CONTRÁRIO. ILEGALIDADE DO 
ATO. DECISÃO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS 
NOS PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITES 
OU TRANSITADOS EM JULGADO. 
- No caso em destaque, percebe-se que é a praxe no 

despacho inicial da magistrada, fixar os honorários 

contratuais antes mesmo da citação, os quais deveriam ser 

discutidos apenas entre o advogado e o cliente.        



-A Corregedoria Regional da Justiça da 4ª Região, quando 

provocada pela autora sobre as decisões da magistrada, 

manifestou que não é o mister do magistrado fiscalizar os 

contratos advocatícios, devendo os juízes apenas 

encaminhar aos órgãos competentes (OAB e MPF) as 

notícias de irregularidades. 

-Desatendimento pela magistrada da orientação da 

Corregedoria do TRF4, evidenciando a ilegalidade do ato. 

-Decisão que não produz efeitos nos processo judiciais em 

trâmites, tampouco transforma este Conselho em instância 

recursal para reformar ou cassar tais decisões judiciais. 

 - Julgo parcialmente procedente o pedido para que a 

magistrada cesse a prática reiterada de limitar os 

honorários contratuais estabelecidos entre o advogado e o 

cliente, conforme orientação da Corregedoria do TRF4ª, 

apenas tomando providências, nos casos que houver 

reclamações das partes ou verificação da magistrada 

quanto à cobrança excessiva, no sentido de cientificar as 

entidades competentes como a OAB e Ministério Público 

Federa. Determino ainda o envio de cópia integral do 

processo à Corregedoria do TRF4ª para apuração disciplinar 

da magistrada em virtude da ilegalidade dos seus atos. 

 -Deixo de apreciar o pedido de revogação do que já foi 

determinado pela magistrada, tendo em vista a natureza 

judicial das decisões, e que não estão submetidas ao crivo 

deste Conselho e sim à procedimento recursal. 

 

 

 

Vistos. 

Trata-se de Pedido de Providências instaurado pela Ordem dos Advogados 

do Brasil – Seccional do Rio Grande do Sul, em face da juíza federal Mônica Aparecida Canato, 

em que pretende seja determinado à requerente que interrompa sua prática reiterada de 

interferir nos contratos honoríficos e reduzir seus valores. 

Expõe que a magistrada Mônica Aparecida Canato é Juíza Federal do 3º 

Juizado Especial Federal Cível de Novo Hamburgo e que vários advogados têm encaminhado 



representações à OAB/RS, reclamando que, terminadas as demandas e juntados os contratos 

honoríficos pelos advogados, que requerem a separação dos valores, a Juíza julga serem 

excessivos os valores acima de 15% (quinze por cento) e acaba por determinar a separação 

limitada a esse percentual. 

Afirma que representou contra a magistrada, junto à Corregedoria Regional 

da Justiça Federal da 4ª Região, e que esta emitiu recomendação aos juízes federais que 

trabalham nos Juizados Especiais Federais para que estes se abstenham, por exemplo: “[...] de 

sponte propria fiscalizarem as verbas advocatícias contratuais, apenas tomando providência 

nos casos em que houver reclamações das partes quanto a cobranças excessivas ou em que se 

evidenciar o desrespeito à ética, exercitando o contraditório e cientificada a Ordem dos 

Advogados do Brasil.”. 

Acrescenta que a magistrada não atendeu às recomendações e continua 

com o mesmo procedimento relatado. 

Destacando os artigos 2º, 128 e 460 do Código de Processo Civil, alega que 

a magistrada decide relação de direito material que não lhe fora submetida através do devido 

processo legal, proferindo decisão que alcança o advogado, que sequer é parte do processo, 

em matéria que não se discute a demanda, ressaltando que a magistrada não poderia emitir 

juízo de valor pelo que não está sendo buscado por nenhuma das partes do processo. 

Entende que a conduta da magistrada desrespeita o trabalho do advogado, 

dispondo de seu patrimônio sem que a outra parte do contrato tenha solicitado e sem que o 

interessado possa se defender em regular processo judicial com os respectivos recursos, de 

forma que, em seu entendimento, a magistrada tem invalidado atos jurídicos perfeitos, sobre 

os quais não pende nenhum defeito. 

Ante o exposto, requerem que se determine à magistrada que cesse a 

prática reiterada de interferir nos valores dos contratos honoríficos, bem como seja revogado 

o que já foi determinado, sob as penas das sanções administrativas aplicáveis. 

Instada a manifestar-se, a magistrada requerida alega a inépcia da petição 

inicial, aludindo ao art. 282, VI do Código de Processo Civil, visto que, segundo afirma, não 

consta dos autos os contratos juntados pelos advogados nos quais requerem a separação dos 

valores e nem as decisões preferidas pela magistrada que supostamente deram causa ao 

presente pleito. 



Aponta que o ato que se impugna como ilícito administrativo seria, na 

verdade, tipicamente judicial, não cabendo então impugnação na via disciplinar. Acrescenta 

que se trata de clara irresignação de decisões judiciais e que, tratando-se de honorários 

advocatícios, a vida judicial para sua impugnação é o recurso de apelação, em se tratando de 

sentença, e agravo, em se tratando de decisão. 

Afirma que suas ações estão amparadas legalmente, já que o art. 11, § 1º, 

da Lei 1060/50, fixa o patamar máximo legal de 15% para os honorários advocatícios  

Ademais, pontua que, ainda que tenha fixado valor diferente ao 

estabelecido entre o advogado e a parte (o que para ela não está comprovado), estava 

cumprindo recomendação da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, que no 

item “b” dispõe: “[...] que sejam desconsideradas, porque leoninas, quaisquer cláusulas 

contratuais que fixem exageradamente honorários em desproporção ao proveito econômico a 

ser auferido pelo cliente.”. 

Destarte, requer seja reconhecida a inépcia da inicial e seu indeferimento 

liminar ou, não acolhido este pleito, seja reconhecida a impossibilidade de reforma por via 

administrativa. 

É, em síntese, o relatório. 

 

VOTO: 

 

Inicialmente, cabe afastar qualquer conteúdo de cunho jurisdicional ao 

presente feito. 

Não obstante a decisão de limitar os honorários contratuais do advogado 

tenha-se dado em um processo judicial, o objeto do presente feito é a possibilidade ou não da 

magistrada fixar ou limitar os honorários advocatícios contratuais fora dos limites da lide. 

Dessa forma, qualquer que seja a decisão final do presente feito, não 

produzirá efeitos nos processos judiciais em trâmites, tampouco servirá este Conselho como 

instância recursal para reformar ou cassar tais decisões judiciais. 



Pelo que consta no processo, verifica-se que há uma interferência da 

magistrada na relação contratual entre advogados e clientes. 

Apesar da alegação de inépcia da petição inicial, aludindo ao art. 282, VI do 

Código de Processo Civil, por não constar dos autos os contratos juntados pelos advogados, a 

parte autora juntou duas decisões, as quais demonstram que os honorários contratuais foram 

fixados pela magistrada, antes mesmo da citação inicial: 

 

 

“Processo nº 2011.71.58.000983-1 

Vistos. 

Defiro o benefício de AJG com base na declaração da parte autora (art. 4º 

da Lei n. 1060/50). O advogado constituído é o advogado preferido para a 

defesa que o necessitado indicou, e a propositura da ação demonstra a 

aceitação do encargo (art. 5º, §4º, Lei n. 1060/50). Os honorários do 

advogado da parte autora serão fixados em sentença até o patamar 

máximo legal de 15% (art. 11º, §1º, Lei n. 1060/50), conforme a qualidade 

do desempenho do encargo. A relação advogado-parte rege pelas normas 

de direito público da Lei n. 1060/50, denso vedado o recebimento de 

honorários além do máximo legal permitido. 

Requisite-se ao INSS (agência campo Bom/RS) cópia integral do processo 

administrativo n. 138.984.332-4, que deverá ser anexada ao autos no prazo 

de 30 (trinta) dias. 

Cite-se o Instituo Nacional do Seguro Social para que, no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias (art. 9º da Lei nº 10.259, de 12.07.01), ofereça 

contestação na qual conste proposta de conciliação por escrito, se for o 

caso (art.10, par. único).” 

 

“Processo nº 2010.71.58.003175-3 

Vistos. 

Defiro o benefício de AJG com base na declaração da parte autora (art. 4º 

da Lei n. 1060/50). O advogado constituído é o advogado preferido para a 

defesa que o necessitado indicou, e a propositura da ação demonstra a 

aceitação do encargo (art. 5º, §4º, Lei n. 1060/50). Os honorários do 

advogado da parte autora serão fixados em sentença até o patamar 



máximo legal de 15% (art. 11º, §1º, Lei n. 1060/50), conforme a qualidade 

do desempenho do encargo. A relação advogado-parte rege pelas normas 

de direito público da Lei n. 1060/50, denso vedado o recebimento de 

honorários além do máximo legal permitido. 

Cite-se a Caixa Econômica Federal para que, no prazo de sessenta dias (art. 

9º da Lei nº 10.259, de 12.07.01), ofereça contestação, devendo apresentar 

proposta de conciliação por escrito, se for o caso (art.10, par. único). 

Deverá, ainda, em idêntico prazo, apresentar todos os documentos em seu 

poder que se afigurem indispensáveis ao julgamento da lide, notadamente 

os extratos da conta pertencente à parte autora, referente a todo período 

litigioso, conforme informação constante da peça inicial.” 

 

 

Percebe-se, claramente, que é a praxe no despacho inicial da magistrada 

fixar os honorários contratuais antes mesmo da citação, os quais deveriam ser discutidos 

apenas entre o advogado e o cliente. Caso contrário, haveria mais um requisito, nos artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil, para aferição da petição inicial: a exigência da juntada 

do contrato de prestação de serviços advocatícios. 

A Corregedoria Regional da Justiça da 4ª Região, quando provocada pela 

autora sobre as decisões da magistrada de fixar e limitar os honorários contratuais manifestou: 

“O juiz federal não deve abdicar de sua imparcialidade. A ele não lhe cabe a 

defesa do patrimônio público; nem dele é o mister de fiscalizar os contratos 

de honorários advocatícios. Isso, contudo, não implica em que permaneça 

impassível diante do conhecimento de lesões aos cofres públicos; nem 

alheio aos arranhões de ética cometidos em detrimento de hipossuficientes 

destituídos de luzes jurídicas. À evidência, permisa maxima venia, afasta-se 

do posicionamento adequado aquele magistrado que impões 

generalizadamente um limite abaixo do máximo legal; honorários devem 

ser arbitrados caso a caso, contempladas as peculiaridades. De igual modo, 

não há que o magistrado ir fiscalizar os contratos, nem verificar se a parte 

fez ou não os pagamentos. Em se lhe chegando notícias de quaisquer 

irregularidades, deve ele acionar as entidades competentes (OAB, MPF)” 

Em recente reunião do FÓRUM INTERINSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO, a 

questão foi debatida, proposta o seguinte enunciado: 

 



“É vedado ao juiz interferir na relação cliente/advogado limitando a 

estipulação da verba honorária objeto do contrato de prestação de 

serviços. É possível a limitação de valores no pagamento da verba 

honorária quando a pactuação se revelar flagrantemente lesiva aos 

interesses do hipossuficiente, mediante contraditório”. 

A discussão, entretanto, restou adiada. 

No relacionamento com a nobre classe dos advogados, deve sempre estar 

presente a presunção de boa-fé dos que nela militam. Se o advogado 

encaminha pedido de reserva de determinado valor, tem-se que, até prova 

em contrário, trata-se do valor que lhe cabe; não se há de fazer quaisquer 

diligências junto à parte.” 

 

 

Por fim, a Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região editou as 

seguintes orientações aos juízes federais: 

 

“Feitas tais considerações, esta Corregedoria orienta os juízes federais que 

trabalham nos Juizados Especiais Federais nos seguintes sentidos: a) que 

não se fixem a priori critérios ou percentuais para arbitramento dos 

honorários consensuais; b) que sejam desconsideradas, porque leoninas, 

quaisquer cláusulas contratuais que fixem exageradamente honorários em 

desproporção ao proveito econômico a ser auferido pelo cliente; c) 

abstenham-se de sponte propria fiscalizarem as verbas advocatícias 

contratuais, apenas tomando providências nos casos em que houver 

reclamações das partes quanto a cobrança excessivas ou em que se 

evidenciar o desrespeito à ética, exercitado o contraditório e cientificada a 

Ordem dos Advogados do Brasil.” 

 

 

Verifica-se, assim, que a magistrada, ao fixar um percentual máximo de 15% 

nos honorários contratuais nos seus despachos iniciais, desatendeu a orientação da 

Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região, além de interferir na relação contratual 

entre advogado e cliente, questão essa que está fora dos limites da lide. 

Cumpre ressaltar que, como apontado pela Corregedoria do TRF4, em caso 

de notícia de irregularidades, deve o magistrado encaminhar aos órgãos competentes pela 



fiscalização como a OAB e o Ministério Público Federal, pois não é mister do magistrado 

fiscalizar contratos de honorários advocatícios. 

Ademais, é pacífico o entendimento da impossibilidade de alteração dos 

honorários contratuais ex officio pelo juiz no próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não 

é dado ao juiz, ex officio, alterar o que entre a parte e seu procurador foi 

convencionado. 2. O advogado tem direito líquido e certo de receber os 

valores devidos aos contratantes em razão da procuração que lhe foi 

passada, especialmente quando detentor dos poderes de dar e receber 

quitação. 3. Agravo provido. (TRF4 – AG 200904000114227 – Relator Des. 

Ricardo Teixeira do Valle Pereira – Julgamento 17-06-2009 - Órgão Julgador: 

Turma Suplementar – DJ 29-06-2009) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS. ALTERAÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

advogado tem direito líquido e certo de receber os valores devidos aos 

contratantes em razão da procuração que lhe foi passada, especialmente 

quando detentor dos poderes de dar e receber quitação. 2. Tendo 

conhecimento do percentual de honorários contratuais e reputando-o ilícito 

à luz do CPC, da Lei 8.906/94, ou mesmo dos artigos 35 e 38 do Código de 

Ética da OAB, ao Juiz é facultado comunicar o fato que reputa ilícito aos 

órgãos competentes para a sua apuração e para a aplicação da penalidade 

prevista em lei (OAB para eventual infração disciplinar e MP para os casos de 

ilícito penal em tese). Isso porque, para tanto, deve-se garantir ao advogado 

o devido processo legal. Vale dizer, a punição, se realmente configurada 

lesão a um bem jurídico, deve ser aplicada pelo órgão competente, 

mediante procedimento (ou processo judicial) no qual seja assegurado ao 

acusado os direitos ao contraditório e à ampla defesa. Não é dado ao juiz, 

todavia, ex officio, alterar o que entre a parte e seu Advogado foi 

convencionado. 3. Agravo provido. (TRF4 – AG 37882420104040000 – 

Relator Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira – Julgamento 20-04-2010 - 

Órgão Julgador: Quinta Turma – DJ 03-05-2010) 

 

Este Conselho, no PCA nº 1212-66.2012.2.00.0000, julgado na 147ª sessão 

ordinária, de Relatoria do Eminente Conselheiro Neves Amorim, em caso semelhante, no qual 

um magistrado, por meio de uma Ordem de Serviço, determinava o arbitramento do percentual 



de 20% nos honorários contratuais, entendeu que o direito dos honorários é autônomo e fixado 

exclusivamente entre o advogado e seu cliente, conforme parte da decisão abaixo: 

Além disso, ainda que se aduzisse que os requeridos pretendiam 
apenas regulamentar direito dos advogados para o melhor 
funcionamento da justiça, é preciso observar que o direito aos 
honorários é autônomo e fixado exclusivamente entre o advogado 
e seu cliente. Ao juiz, não é proibido aferir eventual abuso no 
contrato entabulado entre a parte e seu procurador. O 
fundamento para essa intervenção decorre da colisão entre o 
direito do advogado, às vezes exercido abusivamente, e o direito 
da parte, não raro tutelado pela legislação de forma indisponível. 
Observe-se que tal solução implica o afastamento da regra 
contida no art. 22 da Lei nº 8.906/94: 

 

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência. 

§ 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de 

juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria 

Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários 

fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional 

da OAB, e pagos pelo Estado. 

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados 

por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o 

trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores 

aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da 

OAB. 

§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é 

devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira 

instância e o restante no final. 

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de 
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou 
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos 
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo 
constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de 

mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo 

de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. 

 

O afastamento da regra, pelo Poder Judiciário, somente se justifica 

ante a colisão de normas e, como tal, deve ser fundamentadamente 

justificado pelo magistrado no curso do processo judicial. No 

exercício de sua competência administrativa, não pode o Judiciário 

negar a vigência a lei federal, ainda mais quando a validade da 

legislação é reiteradamente sustentada pelos Tribunais: 

 
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança -

Diferença indenizatória – Sentença de procedência, com determinação de 



que as guias de levantamento sejam expedidas em nome dos autores e 

obrigatoriamente retiradas por eles -Reforma do julgado nesta última 

parte -Necessidade – Advogado regularmente constituído nos autos - 

Procurações por instrumentos particulares e com cláusulas ad judicia et 

extra - Desnecessidade de reconhecimento das firmas dos constituintes -

Direito de o advogado ter expedidos alvarás de levantamento em seu 

próprio nome Inteligência do art. 38, do CPC, redação dada pela Lei nº 

8.952/94 - Precedentes jurisprudenciais do STJ. O advogado legalmente 

constituído, com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem 

direito inviolável à expedição do alvará em seu nome, a fim de levantar 

depósitos judiciais e extrajudiciais. Apelo dos autores provido. (TJSP - 

992080475344 SP, Relator: Marcos Ramos, data de Julgamento: 

25/08/2010, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2010). 

 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROCURAÇÃO 

COM PODERES ESPECIAIS. LEVANTAMENTO DE VERBAS DEPOSITADAS 

PELO INSS. 

POSSIBILIDADE. 

Advogado, legalmente constituído nos autos do processo com poderes 

especiais de receber e dar quitação, tem direito inviolável à expedição de 

alvará em seu nome para levantamento de depósitos judiciais decorrentes 

de condenação imposta ao ente previdenciário. 

Ademais, a matéria aventada é pacífica nesta Corte, conforme 

precedentes sobre o tema. 

Recurso conhecido e provido. 

(REsp 674436/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA 

TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 11/04/2005, p. 370) 

 

Desta via, configurado o abuso do poder regulamentar, na esteira da 

competência constitucionalmente fixada a este Conselho, há que se 

prover o presente PCA para anular a Ordem de Serviço nº 003/2012, 

expedida pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho de Belém, com a 

recomendação de que o magistrado observe o teor do instrumento 

procuratório. (Grifei). 
 

Dessa forma, considerando a orientação da Corregedoria Regional da 

Justiça Federal da 4ª Região e os entendimentos trazidos sobre o tema do próprio TRF4 e deste 



CNJ, evidencia-se a ilegalidade do ato da magistrada de limitar os honorários contratuais dos 

advogados ex officio. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para que a 

magistrada cesse a prática reiterada de limitar os honorários contratuais estabelecidos entre o 

advogado e o cliente, conforme orientação da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª 

Região, apenas tomando providências, nos casos que houver reclamações das partes ou 

verificação da magistrada quanto à cobrança excessiva, no sentido de cientificar as entidades 

competentes como a OAB e Ministério Público Federal. Determino ainda o envio de cópia 

integral do processo à Corregedoria do TRF4ª, para apuração disciplinar da magistrada em 

virtude da ilegalidade dos seus atos. 

Deixo de apreciar o pedido de revogação das decisões já tomadas pela 

magistrada, tendo em vista a natureza judicial das decisões, e que não estão submetidas ao 

crivo deste Conselho e sim à procedimento recursal. 

 

Brasília, 14 de dezembro de 2011. 

 
 

Conselheiro JEFFERSON KRAVCHYCHYN 
Relator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


