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Pedido de Providência (PP) nº 80772/2018; Proponente: Antonio Cleto Gomes; 
requerido: Conselho da Justiça Federal. EMENTA: PRACATÓRIO E RPV. DESTAQUE 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM PRECATÓRIO E RPV. 
CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. 
ILEGALIDADE. O § 8º, do art. 100, do CF/88, quando interpretado em consonância com 
o § 3º e o caput do art. 100, da Carta Magna, determinou que não poderá haver 
repartição do valor total da execução a ensejar a expedição de RPV ou invés de 
precatório. A decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal está eivada de 
ilegalidade, pois o art. 5º, XIII e os §§ 8º e 3º combinados com o caput do art. 100, da 
CF/88 não vedam a repartição dos honorários contratuais em precatórios e RPVs. A 
Súmula Vinculante nº 47 do STF não vedou a aplicação do art. 22, § 4º, da Lei nº 
8.906/94, que está em pleno vigor, assegurando ao advogado o direito de proceder a 
juntada do contrato de honorários advocatícios e o juiz de origem a obrigação de 
destacar a importância destinada ao beneficiário e ao profissional do direito. 
Procedência do Pedido de Providência – PP. Acordão os Membros da TDP/OAB/CE, à 
unanimidade de votos, pela adoção das medidas adiante transcritas pela OAB/CE: (i) 
ingresso com um Procedimento de Controle Administrativo – PCA perante o Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, onde deverá ser pleiteada medida liminar suspendendo a 
decisão tomada pelo Conselho da Justiça Federal; e, sucessivamente, caso a medida 
liminar não seja deferida pelo CNJ, em decorrência da divergência de decisões no 
próprio Supremo Tribunal Federal – STF, após a edição da Súmula Vinculante nº 47, (ii) 
a OAB/CE deverá propor que o Conselho Federal da OAB ingresse com uma Ação 
Declaratória de Constitucionalidade do art. 22, da Lei nº 8.906/94; (iii) A OAB deverá ser 
habilitar em todos os processos judiciais onde os magistrados indeferirem os destaques 
dos honorários contratuais e sucumbenciais quando das expedições de precatórios e 
RPVs, na qualidade de amicus curiae (CPC, art. 138). Ficou constituída uma Comissão 
Especial composta por Cleto Gomes, Carlos Éden, Regina Jansen, Renam Viana e 
Crescêncio Júnior, além da participação efetiva da Diretoria do TDP e do Presidente da 
OAB/CE; e, o TDP juntamente com a Comissão de Direito Previdenciário da OAB/CE 
deverão constituir uma Comissão Especial, a fim de habilitar a OAB como amicus curiae 
(CPC, art. 138), nos processos em que o Juiz de Primeiro Grau ou o Desembargadores 
do TRF5 indeferirem os destaques dos honorários contratuais em Precatórios e RPVs, 
nos termos do voto do relator que é parte integrante desta ementa. Fortaleza (CE), 07 
de maio de 2018. Presidente do TDP e Proponente Antonio Cleto Gomes.  
 

Antonio Cleto Gomes 
Presidente do TDP/OAB/CE 
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Proposição 
Pedido de Providência – PP nº 80772/2018 
Autor: Presidente do TDP/OAB/CE 
 
 

RELATÓRIO 
 
O Presidente do TDP/OAB/CE, o advogado Antonio Cleto Gomes, inscrito 

na OAB/CE sob nº 5864, ao tomar conhecimento do Ofício nº CJF 2018/01776, assinado 
pelo Corregedor Geral de Justiça Federal, o Ministro Raul Araújo, encaminhado no 
Grupo de WhatsApp deste Tribunal pelo Membro Carlos Éden, instaurou este Pedido 
de Providência – PP 80772/2018, em  04.05.2018, às 21:24 horas, e, em decorrência 
da urgência da matéria, convocou a Sessão Extraordinária que está ocorrendo no dia 
de hoje – 07.05.18, às 11:00 horas. 

 
 
 
O Ofício nº CJF 2018/01776, datado de 04.04.18, teve o seguinte teor, 

verbis: 
 

O Conselho da Justiça Federal concluiu, na sessão de 
16.04.2018, o julgamento dos Processos nºs CJF-PPN-
2015/00043 e CJF-PPN 2017/0007, decidindo, por 
unanimidade, e em consonância com o posicionamento 
adotado no Supremo Tribunal Fderal, pela impossibilidade 
do destaque de honorários advocatícios contratuais em 
precatórios e requisitórios de pequeno valor (RPVs), 
revogando os artigos 18 e 19 da Resolução nº CJF-RES-
2016/00405. 
 
 
Portanto, solicito a V. Exa. que sejam informados, com 
urgência, os juízes federais que não mais realizem os 
destaques dos honorários advocatícios contratuais, a partir 
de 08/08/2018. 
 
 
Quanto ao processamento daqueles requisitórios já 
cadastrados e em tramitação no juízo de origem até 
07.05.2018, para evitar retrocesso na tramitação, com o 
cancelamento ou retirificação, deverão ter concluído o 
processamento com apresentação ao respectivo Tribunal 
até o dia 01.07.2018. 

 
 
 
O Presidente do TDP apresentou proposições preliminares que agora, numa 

análise mais aprofundada, para a justificar cada uma delas, alterando e acrescendo 
outras como constarão da proposta para deliberação do Pleno do TDP. 

 
 



 
 
 
 

 

 

Rua Lívio Barreto, 668 - Dionísio Torres – CEP.:  60130-110 – Fortaleza – Ceará - PABX: (85) 3216.1600   Celular (85) 99111.5533  
0800 085 0800   -    E-mail:  tdpoabce@oabce.org.br   -    Facebook:  tribunaldefesaprerrogativas   -   Instagram:  @tdpoabce 

 

 
É importante destacar que o Presidente e a Vice Presidente do TDP, a 

advogada Katianne Wirna, convidaram a Presidenta da Comissão de Direito 
Previdenciário, a advogada Regina Jansen, para se fazer presente a esta Sessão 
Extraordinária. 

 
É o relatório. 
 
Fortaleza (Ce), 07 de maio de 2018 
 
         Antonio Cleto Gomes 
      Presidente do TDP/OAB/CE 
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Proposição 
Pedido de Providência – PP nº 80772/2018 
Autor: Presidente do TDP/OAB/CE 
 

PROPOSTA DE VOTO PARA DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO 
 
Da Profissão Regulamentada 
 
A Constituição Federal, em seu art. 5º, VIII, trouxe a seguinte redação: 
 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes 
 
(...) 
 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer; 

 
Baseado neste direito fundamental, o legislador infra constitucional, editou a 

Lei nº 8.906/94, que disciplinou a profissão do advogado, como não deixa qualquer 
dúvida o § 1º, do art. 3º: 

 
Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território 
brasileiro e a denominação de advogado são privativos 
dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
 
§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao 
regime desta lei, além do regime próprio a que se 
subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da 
União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da 
Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias 
Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e das respectivas entidades de 
administração indireta e fundacional. 
 

Dada a clareza do art. 3º, da Lei nº 8.906/94, não resta nenhuma dúvida de 
que o exercício da advocacia deverá se pautar pelas disposições contidas no 
mencionado dispositivo legal, sendo, portanto, uma lei especial, que só poderá ser 
alterada por outra lei específica ou por eventuais emendas à Constituição Federal. 

 
Da Indispensabilidade do Advogado na Administração da Justiça 
 
É imperioso destacar que o advogado é indispensável à administração da 

justiça como determina o art. 133, da CF/88, que reza: 
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Art. 133. O advogado é indispensável à administração 
da justiça, sendo inviolável por seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites 
da lei. 
 

Quis o constituinte que o advogado fosse elevado ao patamar constitucional 
vez que o colocou com imprescindível à administração da justiça. 

 
E esta prerrogativa, diga-se de passagem, não foi um favor prestado pelo 

constituinte, pois o advogado não está obrigado a defender simplesmente o direito do 
seu cliente e a OAB, através dos profissionais devidamente inscritos, são obrigados a 
exercer as atribuições previstas no art. 44, da Lei nº 8.906/94: 

 
Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço 
público, dotada de personalidade jurídica e forma 
federativa, tem por finalidade: 
 
I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado 
democrático de direito, os direitos humanos, a justiça 
social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela 
rápida administração da justiça e pelo 
aperfeiçoamento da cultura e das instituições 
jurídicas; 
 

Extensão da Súmula Vinculante nº 47 do STF 
 
A Súmula Vinculante nº 47, do Supremo Tribunal Federal – STF, tem o 

seguinte enunciado: 
“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”. 

 
 

A Súmula Vinculante nº 47 do STF em momento algum vedou o destaque 
de honorários contratuais, mas, reafirmou a posição já externada por diversas 
oportunidades pelo STF, quando reconheceu que os honorários contratuais e 
sucumbenciais poderão ser destacados e que os mesmos (i) tem caráter alimentar; (ii) 
a satisfação, ou seja, o pagamento ocorrerá juntamente com a expedição do precatório 
e RPVs; e (iii) deverá ser observada a ordem para pagamento de créditos alimentares, 
reafirmando, a possibilidade de destaque de tais parcelas. 

 
 
Em momento algum a Súmula Vinculante 47, do STF, vedou o destaque dos 

honorários contratuais requerido pelo advogado antes da expedição do precatório ou 
requisitório. 
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Previsão legal para destaque dos honorários advocatícios em 
precatório e requisitórios de pequeno valor 

  
O § 4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/90 é de uma clareza que dispensa maiores 

comentários quando estabelece que: 
 

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. 
 
(...) 
 
§ 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. 

 
Quando o advogado juntar aos autos o seu contrato de honorários antes da 

expedição do mandado de levantamento ou precatório, assim como em RPV, juiz de 
origem deverá determinar que seja efetuado o pagamento do valor contratualmente 
firmado com a parte, desde que faça antes do levantamento ou da expedição do 
precatório e RPV. 

 
Da Resolução 458 do CJF  
 
Ressalte-se que a Resolução CJF – RES – 2017/00458, em vigência, em 

consonância com Súmula Vinculante 47 do STF e os artigos supracitados, demonstra a 
previsão legal para destaque dos honorários advocatícios em precatório e requisitórios 
de pequeno valor, desde que nas requisições destinadas ao pagamento de honorários 
contratuais, sejam informados, mediante ofício requisitório, o nome e o CPF/CNPJ do 
beneficiário, vejamos: 

 
Art. 8. O juiz da execução informará, no ofício requisitório, 
os seguintes dados constantes do processo:  
 
(...) 
 
XIV – nas requisições destinadas ao pagamento de 
honorários contratuais, deverão ser informados o 
nome e o CPF ou CNPJ do beneficiário principal e, na 
requisição do beneficiário principal, deverá constar a 
referência aos honorários contratuais; 

 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal após a edição da Súmula 
Vinculante nº 47 
 
Realizando pesquisa sobre a matéria constata-se que o STF já teve a 

oportunidade de preferir os seguintes julgados: 
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RECLAMAÇÃO 26.259 BAHIA 
RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO 
RECLTE.(S):FRANCISCO SOUZA FIGUEIREDO 
ADV.(A/S) :SILVIO JOSE NUNES ARMEDE 
RECLDO.(A/S) :JUIZ DO TRABALHO DA 2ª VARA DO 
TRABALHO 
DE ITABUNA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL FEDERAL 
DECISÃO: 
 
 
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 
SÚMULA VINCULANTE 47. PRECATÓRIOS. 
FRACIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
CONTRATUAIS. 
 
1. A natureza autônoma e o caráter alimentar são comuns 
aos honorários sucumbenciais, por arbitramento judicial e 
contratuais. 
 
2. Viola a Súmula Vinculante 47 decisão que exclui do 
seu âmbito de incidência os honorários advocatícios 
contratuais.  
 
3. Reclamação julgada procedente. 
 
Prejudicado o pedido de ingresso na condição de amicus 
curiae. 

 
 

O Ministro ROBERTO BARROSO fundamentou o seu voto da seguinte 
forma: 

11. A Súmula Vinculante 47 foi editada após reiterados 
julgamentos desta Corte no sentido da viabilidade do 
fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, 
para satisfação autônoma dos honorários do advogado. A 
jurisprudência sobre a matéria encontra-se fundada em 
duas das características da verba honorária: (i) a 
autonomia do crédito em relação àquele devido à parte 
patrocinada, por pertencer a um outro titular; e (ii) a 
natureza alimentar da parcela. Confiram-se, a propósito, 
as ementas de dois precedentes que deram origem à 
Súmula: 
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“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A 
FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
NATUREZA ALIMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME 
CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS, OBSERVADA 
ORDEM ESPECIAL. 1. Os honorários advocatícios 
incluídos na condenação pertencem ao advogado e 
possuem natureza alimentícia. A satisfação pela Fazenda 
Pública se dá por precatório, observada ordem especial 
restrita aos créditos de igual natureza. Precedentes: AIs 
623.145, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli; 691.824, 
sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 732.358-AgR, 
sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; e 
758.435, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso; REs 
470.407, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio; 
538.810, sob a relatoria do ministro Eros Grau; e 568.215, 
sob a relatoria da ministra Cármen Lúcia; bem como SL 
158-AgR. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 415.950-
AgR, Rel. Min. Ayres Brito). 
 
 
12. No mesmo sentido: RE 502.656-AgR, Rel. Min. Marco 
Aurélio; AI 732.358, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
 
 
13. Ressalte-se, ainda, que a proposta de edição da 
Súmula Vinculante 47 (PSV nº 85), de autoria da Ordem 
dos Advogados do Brasil, restou embasada tanto no art. 
22, § 4º, quanto no art. 23, ambos da Lei nº 8.906/1994, 
que tratam, respectivamente, dos honorários contratuais, 
sucumbenciais e por arbitramento judicial. Dispõe o 
Estatuto da OAB: 
 
 
“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.  

 
 
(…) 
 
 
§ 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. 
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Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por 
arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, 
tendo este direito autônomo para executar a sentença 
nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando 
necessário, seja expedido em seu favor” (destaques 
acrescentados). 
 
 
14. O alcance dos honorários contratuais pela Súmula 
Vinculante 47 pode ser deduzido do seu próprio texto, que 
contempla “honorários advocatícios incluídos na 
condenação ou destacados do montante principal devido 
ao credor”. A expressão em destaque claramente remete 
ao § 4º do art. 22 da Lei nº 8.906/1994. Observe-se ainda 
que, nos debates para a aprovação da Súmula 
Vinculante, não foi acolhida a sugestão da 
Procuradoria-Geral da República, no sentido de 
manter no texto apenas os honorários advocatícios 
incluídos na condenação, com explícita remissão 
apenas ao art. 23 do Estatuto da OAB. 
 
 
15. Dito isso, ofende a Súmula Vinculante 47 decisão que 
afasta sua incidência dos créditos decorrentes de 
honorários advocatícios contratuais. Nessa linha, confira-
se a Rcl 21.516, Rel. Min. Luiz Fux, e a Rcl 21.297, sob a 
minha relatoria, assim ementada: 
 
 
Ementa: RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL. PRECATÓRIOS. FRACIONAMENTO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.  
1. A natureza autônoma e o caráter alimentar são comuns 
aos honorários sucumbenciais, por arbitramento judicial e 
contratuais. 
2. Viola a Súmula Vinculante 47 decisão que exclui do seu 
âmbito de incidência os honorários advocatícios 
contratuais.  
3. Reclamação julgada procedente. 
 
 
17. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo 
único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar 
a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida 
à luz da Súmula Vinculante 47, salvo se verificado algum 
óbice que impossibilite o fracionamento. Fica prejudicado 
o pedido de ingresso do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil na condição de amicus curiae, 
conforme fundamentação acima. 
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18. Nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, fixo os 
honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre 
o crédito exequendo de origem, pertencente ao advogado 
(correspondente ao proveito econômico obtido). A 
presente condenação deverá ser executada nos autos em 
que proferida a decisão reclamada. 

 
O precedente do STF, após a edição da Súmula Vinculante no 47, é no 

sentido de que os honorários contratuais e sucumbenciais deverão ser destacados e 
pagos diretamente ao advogado constituído no processo de origem. 

 
Da ilegalidade da decisão proferida pela Conselho da Justiça Federal 
 
A decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal, com a devida máxima 

vênia, é ilegal e abusiva, pois, contraria o art. 3º, o § 4º, do art. 22, assim como o art. 
100, § 8º se combinado com o § 3º e caput do art. 100, da CF/88, devendo o Conselho 
Nacional de Justiça - CNJ e/ou o Poder Judiciário restabelecerem a ordem jurídico infra 
constitucional e constitucional propriamente ditas. 

 
Lendo o Voto Vista apresentado pelo eminente Ministro Raul Araújo, 

Corregedor Geral da Justiça Federal, percebe-se que o Conselho da Justiça Federal 
não aplicou bem o direito ao caso concreto, como constou da sua fundamentação: 

 
Entendeu-se que o tema requer, para solução apropriada, 
a compreensão de que o art. 22 da Lei n. 8.906/94, 
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil, necessita ser contextualizado com a posterior 
edição das Emendas Constitucionais n. 37/02 e n. 69/09, 
as quais deram disciplina bem mais detalhada ao art. 100 
da Constituição Federal. E uma das consequências 
substanciais da alteração à Lei Fundamental, no 
ponto, foi a de que, em regra, não se pode fracionar o 
precatório, repartindo o valor da dívida. 
 
No caso dos honorários sucumbenciais do advogado, é de 
se notar que a parte do crédito do qual este é titular não se 
confunde com a do seu cliente. Por isso, a Suprema Corte 
permite a quebra do pagamento em dois, sendo uma parte 
para cada titular, ou seja, parte para o vencedor do 
processo e parte para seu advogado.  
 
Nesse sentido: 
 
[...] 22. A finalidade do preceito acrescentado pela Emenda 
Constitucional n. 37/2002 [artigo 100, parágrafo 4º] ao 
texto da Constituição é a de evitar que o exequente se 
valha simultaneamente, mediante o fracionamento, 
repartição ou quebra do valor da dívida, de dois sistemas 
de satisfação de crédito: o do precatório para uma parte 
dela e o do pagamento imediato [sem expedição de 
precatório] para outra. 
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23. Daí que a regra constitucional apenas se aplica a 
situações nas quais o crédito seja atribuído a um mesmo 
titular. E isso de sorte que, a verba honorária não se 
confundindo com o principal, o preceito não se aplica 
quando o titular do crédito decorrente de honorários 
pleiteie o seu recebimento. Ele não sendo titular de dois 
créditos não incide, no caso, o disposto no artigo 100, § 4º, 
da Constituição do Brasil. 
 
24. A verba honorária consubstancia direito autônomo, 
podendo mesmo ser executada em separado. Não se 
confundindo com o crédito principal que cabe à parte, o 
advogado tem o direito de executar seu crédito nos termos 
do disposto nos artigos 86 e 87 do ADCT. 
 
25. A única exigência a ser, no caso, observada é a de que 
o fracionamento da execução ocorra antes da expedição 
do ofício requisitório, sob pena de quebra da ordem 
cronológica dos precatórios." 
 
(STF. RE 564132, Relatora para o acórdão Ministra 
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 30.10.2014, 
DJe de 10.2.2015, com repercussão geral. 

 
É bem verdade que existem precedentes do STF contrários ao 

fracionamento quando da satisfação do crédito em favor do beneficiário e do advogado 
(http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=2504), mediante 
a invocação do § 8º, do art. 100, da CF/88, que assim dispõe: 

 
Art. 100 – omissis... 
 
§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares 
ou suplementares de valor pago, bem como o 
fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução 
para fins de enquadramento de parcela do total ao que 
dispõe o § 3º deste artigo. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 62, de 2009). 
 

Lendo e interpretando o § 8º, do art. 100, da CF/88, chego a mesma 
conclusão que chegou o Ministro ROBERTO BARROSO.  

 
O referido dispositivo legal não admite o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que 
dispõe o art. § 3º do mesmo art. 100, verbis: 

 
§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à 
expedição de precatórios não se aplica aos 
pagamentos de obrigações definidas em leis como de 
pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer 
em virtude de sentença judicial transitada em julgado 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=2504
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Mais uma vez o § 3º, faz remissão do art. 100, da CF/88, que dispõe:  
 

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem 
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta 
dos créditos respectivos, proibida a designação de 
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e 
nos créditos adicionais abertos para este fim.  

 
Quando se interpreta o § 8º combinado com o § 3º e com o caput do art. 

100, da CF/88, concluo que tudo que foi posto no mencionado § 8º, está relacionado, 
único e exclusivamente, com a impossibilidade de repartir o valor da execução para fins 
de pagamento através de RPV ou precatório. 

 
Exemplificando: se um precatório foi expedido no valor de R$ 80.000,00 e o 

advogado juntou contrato prevendo honorários contratuais correspondente a 30%, 
totalizando o valor destinado ao beneficiário de R$ 56.000,00 e os honorários 
contratuais no valor de R$ 24.000,00 destinado ao advogado, este pagamento deverá 
ser efetuado na forma de precatório e não em procedimento de RPV. 

 
O destaque dos honorários contratuais não poderá ensejar o pagamento de 

02 (dois) RPVs, um destinado ao beneficiário e outro destinado ao advogado, pois, o 
que deverá ser considerado para fins de precatório ou RPV é o valor total da execução. 

 
Assim, feitas as considerações acima mencionadas, proponho que o TDP 

delibere no sentido da OAB/CE adotar as seguintes providências: 
 
1 – Ingressar com um Procedimento de Controle Administrativo – PCA 
perante o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, onde deverá ser pleiteada 
medida liminar suspendendo a decisão tomada pelo Conselho da Justiça 
Federal; e, sucessivamente, caso a medida liminar não seja deferida pelo 
CNJ, o que se argumenta por argumentar; 
 
2 – Em decorrência da divergência de decisões no próprio Supremo Tribunal 
Federal – STF, após a edição da Súmula Vinculante nº 47, a OAB/CE deverá 
convocar Sessão Extraordinária do Conselho Seccional, no sentido de 
propor que o Conselho Federal da OAB ingresse com uma Ação 
Declaratória de Inconstitucionalidade do art. 22, da Lei nº 8.906/94; 
 
3 – Se habilitar em todos os processos judiciais onde os magistrados 
indeferirem os destaques dos honorários contratuais e sucumbenciais 
quando das expedições de precatórios e RPVs, na qualidade de amicus 
curiae (CPC, art. 138). 
 
Proponho, ainda, que o TDP e a COMISSÃO DE DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO constituam uma Comissão Especial para habilitar a OAB 
nos processos judiciais indicados no item 3 desta proposição. 
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No decorrer das discussões, o Presidente da OAB/CE Marcelo Mota propôs 
a criação de uma Comissão Especial para acompanhar o andamentos dos 
procedimentos no Conselho Federal da OAB, Conselho Nacional de Justiça, 
Supremo Tribunal Federal, ou em qualquer órgão que esteja debatendo a 
matéria em discussão, proposta esta que foi incorporada ao Voto do 
Presidente do TDP, ficando a Comissão Especial assim constituída: Cleto 
Gomes, Carlos Éden, Regina Jansen, Renam Viana e Crescêncio 
Júnior, além da participação efetiva da Diretoria do TDP e do 
Presidente da OAB/CE. 
 
É a proposição que submeto aos meus ilustres pares. 
 
Fortaleza (Ce), 07 de maio de 2018 
 
         Antonio Cleto Gomes 
      Presidente do TDP/OAB/CE 
 
 

 


