
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO PRESI 40

 
Em face do que consta da Manifestação TRF1-Corej PAe 3608482, do Encaminhamento

TRF1-Diges PAe 3643551, bem como dos precedentes do c. STF no julgamento das Ag.Reg. na Rcl.
24.112, publicado no DJE de  20/09/2016, relatoria do Min. Teori Zavascki (3608027), Ag. Reg. na
Reclamação 22.187 Amapá, publicada no DJE de 20/04/2016, relatoria do Min Teori Zavascki (3607953) e
Re 968.116 AgR, publicado no DJE 04/11/2016, relatoria do Min Edson Fachin ( 3607998), pelos quais a
Suprema Corte entendeu que a decisão judicial que impede a expedição de RPV em separado para
pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47, DETERMINO QUE a expedição de
requisição em separado para pagamento apenas dos honorários contratuais deve continuar sendo destacada
pelo juiz na mesma requisição do credor/exequente e seguindo o mesmo rito do pagamento a que estiver
sujeito o crédito deste (precatório ou RPV) em obediência ao § 8º do art.100 da Constituição, súmula
vinculante 47 e jurisprudência do STF, em face do alto custo para a adaptação do sistema de precatórios para
atender a esta particularidade, até que o c. Conselho da Justiça Federal manifeste-se novamente sobre a
compatibilidade dos artigos 18 e 19 da Resolução 405/2016 com as novas diretrizes do STF.

Publique-se.
Dê-se ciência às Seções Judiciárias.
Oficie-se ao CJF.
 

Desembargador Federal HILTON QUEIROZ
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Hilton Queiroz, Presidente do TRF - 1ª Região, em
24/02/2017, às 18:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
3643551 e o código CRC 4DB070F1.
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