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Tribunal reforma sentença da 19ª Vara 
reconhecendo direito da Defensoria Pública 

ao recebimento de verbas de sucumbência
A 6ª Turma do TRF1 reformou, por una-

nimidade, sentença da 19ª Vara e conde-
nou a Fundação Habitacional do Exército 
ao pagamento de honorários de sucum-
bência a favor da DPU por entender que 
o defensor público, quando no exercício de 
suas atividades, é remunerado pelo Estado 
e, portanto, não faz jus ao recebimento de 
honorários advocatícios, mas a Defensoria 
Pública da União tem direito ao recebimen-
to das verbas sucumbenciais. 

A Fundação Habitacional do Exército 
entrou com ação de execução de título exe-
cutivo extrajudicial nesta Seccional contra 
um hipossuficiente. A Fundação desistiu 
da demanda, o que levou o juiz federal da 
19ª Vara a excluir a fundação do pagamen-
to das custas remanescentes e honorários 
advocatícios.

O cidadão assistido pela DPU recorreu 
ao TRF1 pleiteando a reforma da sentença 
para que a fundação fosse compelida a pa-
gar honorários de sucumbência a favor do 
fundo de capacitação da Defensoria. 

O apelante sustentou a inaplicabilida-
de da Súmula 421 do Superior Tribunal 
de Justiça porque reflete a jurisprudência 
anterior à edição da Lei Complementar 
132/2009, que estabeleceu, entre as fun-
ções institucionais da Defensoria Pública, 
executar e receber as verbas sucumben-
ciais decorrentes de sua atuação, devidas 
por quaisquer entes públicos.

A relatora, juíza federal convocada Hind 
Ghassan Kayath, ressaltou que a Defenso-
ria Pública tem direito ao recebimento das 
verbas sucumbenciais arbitradas por força 

do art. 20 do CPC nas ações em que seus 
assistidos saem vencedores, ou nas demais 
hipóteses permitidas no ordenamento legal.

“A verba deve ser destinada ao apare-
lhamento da instituição e à capacitação 
profissional de seus membros e servido-
res, conforme preceitua o art. 4º, XXI, da 
LC 80/1994, salvo quando atua contra a 
pessoa jurídica de direito público à qual 
pertença. Na espécie, a Defensoria Públi-
ca atua na assistência judicial de hipossu-
ficiente que litiga contra a FHE que, por 
sua vez, desistiu da ação executiva, fazen-
do jus, portanto, ao recebimento da verba 
sucumbencial, uma vez que foi a Funda-
ção que deu causa à demanda”, explicou 
a magistrada.

Fonte: TRF1

AJUFE repudia cobrança abusiva 
de honorários por advogados 
na Subseção de Guanambi

Caso foi destaque no Fantástico
A Associação dos Juízes Federais do 

Brasil divulgou nota em que repudia a co-
brança de honorários abusivos em causas 
previdenciárias, conforme reportagem exi-
bida no Fantástico, que mostrou aposen-
tados de Guanambi vítimas de golpes de 
advogados que atraem os trabalhadores 
rurais prometendo conseguir a aposenta-
doria, mas cobram honorários abusivos, 
obrigando-os a entregarem as parcelas 
atrasadas e até mesmo parte das atuais. 
O MPF está investigando a atuação desses 
advogados. 

A OAB afirma que são casos isolados 
e que “a maioria absoluta dos advogados 
previdenciários atua de forma ética, ho-
nesta, buscando o justo equilíbrio na co-
brança dos honorários pactuados com os 
clientes”.  A OAB defendeu uma rigorosa e 
profunda investigação, para a punição dos 
profissionais e eventualmente envolvidos.

Em um dos casos apresentados pelo 
Fantástico, uma aposentada conseguiu na 
Justiça o direito a receber R$ 12 mil re-
troativo. Entretanto, ela recebeu apenas a 
metade. O resto ficou com o advogado. “O 
Código de Ética da OAB determina que 
esses honorários sejam fixados de forma 
moderada. Nada justifica honorários em 

patamares de 50%”, diz o procurador da 
República Victor Cunha. 

O corregedor nacional da OAB, Cláu-
dio Stabile, observou que “não cabe ao 
Ministério Público Federal  punir ou 
julgar infração ética de advogado. Nos 
termos da lei, cabe à OAB julgar a in-
fração ética”.

Em uma ação civil pública contra 28 
advogados, o MPF conseguiu a conde-
nação de todos os envolvidos. A Justiça 
Federal em Guanambi condenou os ad-
vogados a devolverem em dobro todo o 
dinheiro que receberam a mais e ao pa-
gamento de multa que equivale à metade 
dos valores que ultrapassaram o teto de 
20% de honorários. Os advogados já re-
correram da decisão, que agora aguarda 
julgamento no TRF1.

NOTA DA AJUFE

“A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil vem a público manifestar-se sobre 
as denúncias envolvendo cobranças abusi-
vas de honorários advocatícios em causas 
previdenciárias, conforme matéria veicu-
lada no programa Fantástico.

É inadmissível que alguns operado-
res do Direito se valham da inocência de 
humildes trabalhadores para obter lucros 
vultosos, incompatíveis com o decoro da-
queles que deveriam zelar pelo cumpri-
mento da Constituição Federal e pela ade-
quada prestação jurisdicional.

A Ajufe reconhece que o advogado deve 
ser justamente remunerado por seu traba-
lho e que a prática retratada na matéria, 
apesar de recorrente em alguns rincões 

deste país, não é costumeira entre a gran-
de maioria dos advogados, os quais, de for-
ma absolutamente séria, contribuem para 
a resolução dos conflitos vivenciados pelos 
cidadãos brasileiros.

Assim, em consonância com a mani-
festação da OAB, a Ajufe reforça o apelo 
para que aquela instituição esteja atenta 
para coibir, em instância própria e celere-
mente, essas condutas que atentam con-
tra a ética da advocacia, punindo aqueles 
que se apropriam indevidamente de va-
lores que são frutos de anos de trabalho, 
muitas  vezes de uma vida inteira. É pre-
ciso zelar para que os honorários sejam 
cobrados em valores condizentes com o 
trabalho prestado e a condição financeira 
do contratante.

O Judiciário Federal está vigilante. A 
Ajufe tem chamado a atenção para ado-
ção de mecanismos de controle atualiza-
dos, como, por exemplo, a exigência de 
apresentação, nas agências bancárias, de 
instrumento de mandato com poderes es-
peciais contemporâneo ao momento do sa-
que. A Ajufe também defende e trabalha  
para que sejam criados mecanismos de re-
passe direto de valores entre a conta ban-
cária judicial e a do beneficiário e advoga-
do.  Essas formas de evitar fraudes jamais 
devem ser consideradas afronta à liberdade 
profissional. Pelo contrário, o que se pre-
tende é prestigiar aqueles que exercem a 
advocacia de forma honesta e com ética, 
valorizando essa função essencial à justiça.

Antônio César Bochenek - Presidente”

Canção do Exílio
Murilo Mendes

Minha terra tem macieiras da Califórnia 
Onde cantam gaturamos de Veneza 
Os poetas da minha terra 
São pretos que vivem em torres 
    de ametista, 
Os sargentos do exército são 
     monistas, cubistas, 
Os filósofos são polacos vendendo 
     a prestações. 
A gente não pode dormir 
Com os oradores e os pernilongos 
Os sururus em família têm 
    por testemunha a Gioconda. 
Eu morro sufocado 
Em terra estrangeira. 
Nossas flores são mais bonitas 
Nossas frutas são mais gostosas 
Mas custam cem mil réis a dúzia. 
Ai quem me dera chupar uma 
    carambola de verdade 
E ouvir um sabiá com certidão de idade!

Murillo Mendes foi um poeta moder-
nista mineiro que percorreu diversos países 
da Europa, divulgando a cultura brasileira. 
Manteve-se fiel às imagens mineiras e mor-
reu em Lisboa em 1975

A “Canção do Exílio” de Gonçalves 
Dias, foi produzida no primeiro momento 
do Romantismo Brasileiro, época de forte 
nacionalismo. Nela, Dias demonstra aver-
são aos valores portugueses e ressalta os 
valores naturais do Brasil. O poema inspi-
rou vários poetas de diversas épocas como 
Casimiro de Abreu, Carlos Drummond de 
Andrade, Oswald de Andrade entre vários 
outros poetas.

Murilo Mendes, em sua “Canção do Exí-
lio”, utiliza o mesmo humor de Oswald de 
Andrade, mas apresenta uma nova releitu-
ra: denuncia a invasão cultural estrangei-
ra no Brasil, o que faz o poeta sentir-se 
um exilado em sua própria terra.

    Nau das 
Letras


