
 

 

Relatório 

Número do Processo: 382602020-0 

Requerente: OAB SUBSEÇÃO SOBRAL 

Trata-se de pedido de Providências protocolado pela ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL – SUBSECÇÃO DE SOBRAL/CE, através de seu presidente, em 

desfavor de LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES, Procurador do Estado 

do Ceará, alegando em resumo que resulta evidente que o advogado, Dr. 

Luciano Torres Filho, inscrito na OAB/CE 25.765, teria sofrido violação de 

prerrogativa, bem como ofensa à sua dignidade profissional, nos termos dos 

arts. 6º, 7º, XXI, § 5º, e 22º da Lei Federal 8.906/94, em razão de trecho 

escrito na peça contestatória protocolada pelo procurador estadual, nos autos 

do processo 50983-57.2014.8.06.0167/0, que tramita perante a 3ª Vara Cível 

da Comarca de Sobral. 

Aduz a Seccional de Sobral que o procurador teria menosprezado os esforços 

despendidos pelo advogado, nomeado como defensor dativo, ao ter escrito em 

sua peça de contestação de pagamento de honorários ao advogado dativo, os 

seguintes dizeres: 

“Finalmente conclui-se que a execução de 

poucos serviços advocatícios corresponde a 

um VALOR IGUAL AO QUE UM DEFENSOR PÚBLICO 

RECEBE LÍQUIDO EM UM MÊS DE TRABALHO. NA 

ESPÉCIE, A AUTORA APENAS PARTICIPOU DE 6 

(SEIS) AUDIÊNCIAS CRIMINAIS E APRESENTOU 

DUAS    ALEGAÇÕES    FINAIS,    sendo   uma 

substituída por memoriais escritos – 

RESSALTE-SE QUE NÃO LHE EXIGIU QUALQUER 

ESFORÇO INTELECTUAL OU MESMO LHE TOMARAM 

ALGUM LABOR CONSIDERÁVEL.” (Letras em Caixa 

alta igual ao que está na contestação 

anexada ao procedimento). 

 

 

 

O requerimento prossegue aduzindo que os honorários advocatícios são 

prerrogativas profissionais da advocacia e, ao ofender o direito à justa 

remuneração da classe, ínsito ao desempenho de atividade essencial à 

administração da Justiça, viola-se a garantia inerente ao exercício 

profissional. 



 

 

Finaliza requerendo que após as considerações acima, a OAB/CE adote as 

medidas judiciais e/ou administrativas que entender pertinentes ao caso. 

O requerimento foi acompanhado da contestação apresentada perante a 3ª 

Vara Cível da Comarca de Sobral, processo nº 50983-57.2014.8.06.0167/0. 

Às fls. 25, o presidente da OAB/CE, ao analisar o tema, decidiu distribuir o 

processo para o Tribunal de Defesa das Prerrogativas e Valorização da 

Advocacia, para análise e providencias de estilo. 

Era o que tinha a ser relatado, passo ao voto. 

VOTO DO RELATOR. 
 

Em síntese, a questão de mérito gira derredor de analisar se a expressão 
“RESSALTE-SE QUE NÃO LHE EXIGIU QUALQUER ESFORÇO INTELECTUAL OU 
MESMO LHE TOMARAM ALGUM LABOR CONSIDERÁVEL.”, postada na peça de 
contestação, violam prerrogativas da advocacia. 

 

Todavia, sem fazer qualquer análise quanto a este mérito, há uma questão 
preliminar que deve ser enfrentada e na visão do relator, tornam este 
Tribunal de Defesa de Prerrogativas incompetente para analisar a questão. 

 

É que a autoridade posta como ofensora das prerrogativas também é um 
advogado, no caso, o procurador do Estado do Ceará, Dr. Leonardo Gonçalves 
Santana Borges. De logo, destaque-se que a acusação de violação de 
prerrogativas aconteceu por leitura de trecho de peça contestatória 
protocolada em processo judicial, ou seja, decorre do efetivo exercício da 
advocacia. Destarte, em precedentes deste Egrégio TDP, sempre que a 
autoridade apontada como violadora é advogado em efetivo exercício da 
profissão, quem deve analisar se houve algum descompasso ou excesso no 
exercício profissional é o Tribunal de Ética e Disciplina. 

 
Assim, se a expressão acima extrapola os limites profissionais ou está dentro 
dos limites da liberdade profissional, apenas o TED tem competência para 
analisar. Vale destacar que a Lei 8.906 estabelece o seguinte: 

 
Art. 2º O advogado é indispensável à 

administração da justiça. 

§ (...) 

§ 2º No processo judicial, o advogado 

contribui, na postulação de decisão 

favorável ao seu constituinte, ao 

convencimento do julgador, e seus atos 

constituem múnus público. 

§ 3º No exercício da profissão, o advogado 

é inviolável por seus atos e manifestações, 

nos limites desta lei. 



 

 

Destaque-se que o Código de Ética do Conselho Federal da OAB tem um 
capítulo específico para a advocacia pública, estabelecendo o seguinte: 

 
CAPÍTULO II 

DA ADVOCACIA PÚBLICA 

Art. 8º As disposições deste Código obrigam 

igualmente os órgãos de advocacia pública, 

e advogados públicos, incluindo aqueles que 

ocupem posição de chefia e direção 

jurídica. 

§ 1º O advogado público exercerá suas 

funções com independência técnica, 

contribuindo para a solução ou redução de 

litigiosidade, sempre que possível. 

§ 2º O advogado público, inclusive o que 

exerce cargo de chefia ou direção jurídica, 

observará nas relações com os colegas, 

autoridades, servidores e o público em 

geral, o dever de urbanidade, tratando a 

todos com respeito e consideração, ao mesmo 

tempo em que preservará suas prerrogativas 

e o direito de receber igual tratamento das 

pessoas com as quais se relacione. 

 

Desta forma, considerando que o requerido é advogado público, que é 
submetido ao Código de Ética, que tem a garantia de inviolabilidade em 
decorrência do exercício da profissão, nos termos do art. 2º, § 3º da Lei 
8.906/94, cabe exclusivamente ao TED analisar se sua manifestação 
extrapolou ou não os limites impostos por lei. 

 

Face a todo o exposto, voto no sentido de declinar da competência do TDP, e 
para que haja a consequente remessa do processo ao TED. Ademais, devem 
ser ser extraídas cópias do autos e encaminhado o feito à Comissão de 
Honorários Advocatícios da OAB/CE que deverá adotar medidas mais gerais, 
em defesa da proteção dos honorários advocatícios. É como voto e submeto ao 
colegiado. 

 
Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021. 

 
Rafael Henrique Dias Sales 

Relator do TDP 
OAB/CE 24.675 


