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Protesto de honorários
advocatícios desafoga
a Justiça paulista
Novidade em São Paulo, decisão da Corregedoria Geral
da Justiça permite a cobrança extrajudicial de dívidas e
resguarda a relação contratual entre clientes e advogados.
Por Frederico Guimarães
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Há cerca de dois anos, o advogado Renzo
Carlos Santos Teixeira entrou com uma ação
de execução no Juizado Especial contra um
cliente que descumpriu o pagamento dos honorários advocatícios de um contrato firmado
entre as partes no valor de 17 mil reais.
O valor parecia ser impossível de recuperar de forma imediata, já que após uma audiência não houve conciliação entre o cliente
e o advogado. O processo deveria se arrastar
por mais alguns anos, quando uma decisão da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de
São Paulo, de outubro de 2017, permitiu aos
cartórios protestar contratos de honorários
advocatícios, desde que o advogado declare
que tentou, sem sucesso, receber amigavelmente a quantia que alega inadimplida.
“Antes ficávamos órfãos totalmente, sem
proteção nenhuma, sem respaldo nenhum,
apesar de ter firmado um contrato solene, garantido pelo estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB). Depois dessa decisão acertada
da Corregedoria, pelo menos se tem como demonstrar para terceiros que aquela pessoa não
tem um caráter bom do ponto de vista comercial. Que é uma pessoa que deixa a desejar e
não cumpre com obrigações”, afirma Teixeira.
A possibilidade de protestar os contratos de
honorários advocatícios garantiu ao advoga-

do a recuperação total da quantia em poucos
dias. Assim como ele, diversos profissionais
passaram a protestar os contratos de honorários advocatícios após a decisão da Corregedoria de São Paulo.
Um dos pioneiros do protesto no Estado de
São Paulo é o advogado Gilson Pereira dos
Santos, especializado em Direito Empresarial.
Desde que a norma da Corregedoria passou
a ter valor, já levou a protesto cerca de 140
processos e pretende protestar outros 389
ainda esse ano.
“A inadimplência é alta. Somente este ano,
já levei a protesto em torno de uns 60 contratos. Com certeza, o protesto é o meio mais
rápido de obtermos um resultado positivo na
recuperação dos valores que temos a receber.
Ao invés de entrar com uma ação e ficar anos
esperando, optei pelo protesto que é o meio
mais efetivo de se recuperar um crédito”, analisa o advogado.
De acordo com o Instituto de Estudos de
Protesto de Títulos do Brasil (IEPTB-BR), os
processos de cobrança de honorários chegam
a durar de 8 até 10 anos em alguns casos.
Com o serviço de protesto, os casos podem
ser resolvidos em poucos dias. A estimativa
do IEPTB é de que 90% dos casos tenham soluções com os contratos levados a protesto.

Interpretações

O advogado Renzo Carlos Santos Teixeira utilizou a
ferramenta do protesto e conseguiu recuperar o valor da
divida em poucos dias

“Antes ficávamos órfãos
totalmente, sem proteção
nenhuma, sem respaldo
nenhum, apesar de ter
firmado um contrato solene,
garantido pelo estatuto da
OAB”
Renzo Carlos Santos Teixeira,
advogado

A ideia de protestar os contratos de honorários
advocatícios surgiu em junho de 2017, depois
que o advogado Rodrigo Eduardo Mariano,
membro e assessor da Diretoria de Assuntos
Legislativos do Instituto dos Advogados de São
Paulo (IASP), procurou o cartório de distribuição de protestos para protestar os contratos
de honorários advocatícios de alguns clientes
ligados ao seu escritório.
No entanto, o advogado teve o pedido negado pelo cartório de protesto. Ele explica que,
na ocasião, os cartórios estavam se baseando
no artigo 42 do Código de Ética e Disciplina da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Lei
8.906 de 1994.
“Entrei com um requerimento na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e demonstrei
que o artigo 42 da Lei 8.906, do Código de
Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil, não mais existia. Ele passou a ter uma
nova redação a partir de 1º de setembro de
2016 e nessa nova redação constava que era
permitido o protesto de contratos de honorários advocatícios. Com isso, o corregedor-geral
solicitou um parecer do presidente do Instituto
de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil –
Seção São Paulo (IEPTB/SP), que se manifestou
favoravelmente ao requerimento e após ser
devidamente comprovado o corregedor-geral
tornou possível o protesto de contratos de honorários advocatícios em todo o Estado de São
Paulo”, explica o advogado.
O juiz Iberê de Castro Dias, autor do parecer que embasou a decisão da Corregedoria,
e hoje juiz assessor do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo e coordenador da Vara da
Infância e Juventude do Tribunal, percebeu, na
época, que havia uma demanda pelo protesto
dos contratos dos honorários advocatícios. “Era
efetivamente relevante para dar completude a
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esse direito dos advogados. Não havia motivo
nenhum para impedir o protesto. Como título
executivo que é, esse contrato deve ser levado
a protesto”, indica o juiz.
Ao analisar a propositura, Iberê de Castro
Dias destacou que “afigura-se razoável admitir
o protesto do próprio contrato de honorários
advocatícios, documento bilateral, igualmente
firmado pelo devedor, amoldado ao conceito de “outros documentos de dívida” passíveis de protesto, nos termos do art. 1º da Lei
9492/97”. Ainda segundo o magistrado, “o
contrato de honorários advocatícios é, per si,
título executivo extrajudicial, nos moldes do
art. 24 da Lei 8906/94”.
De acordo com o advogado Rodrigo Eduardo
Mariano, o presidente do Instituto de Estudos de
Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo
(IEPTB-SP), José Carlos Alves, teve papel decisivo na decisão da Corregedoria Geral de Justiça
de São Paulo. Na época, o presidente do IEPTB
-SP concordou com a possibilidade de se protestar os contratos de honorários advocatícios.
“A importância para os advogados reside
no fato da valorização do protesto como instrumento de recuperação de créditos. Mas a

Advogado Gilson Pereira dos Santos, que já protestou
cerca de 140 processos e pretende protestar outros 389
ainda esse ano

“Somente este ano, já levei
a protesto em torno de uns
60 contratos. O protesto
é o meio mais rápido de
obtermos um resultado
positivo na recuperação dos
valores que temos a receber”
Gilson Pereira dos Santos,
advogado

“Não havia motivo nenhum
para impedir o protesto.
Como título executivo que é,
esse contrato deve ser levado
a protesto”
Iberê de Castro Dias,
juiz assessor do TJ-SP e coordenador da Vara
da Infância e Juventude do Tribunal

maior importância diz respeito à contribuição
dos cartórios de protesto para a desjudicialização, porque se o advogado-credor conseguir
haver seu crédito por meio do protesto não irá
se socorrer do Poder Judiciário. Assim, os cartórios de protesto, mais uma vez, contribuem
para o desafogo do Poder Judiciário”, afirma o
presidente do IEPTB-SP.
Com a entrada em vigor do novo Código
de Ética e Disciplina da OAB, em setembro de
2016, a matéria passou a ser tratada no artigo
52, permitindo o protesto dos contratos de honorários advocatícios.
“A atual disciplina, ao revés, explicitamente
admite o protesto de cheque e nota promissória expedidos pelo cliente do patrono, embora
vede o protesto da fatura, porque ela é unilateralmente emitida pelo advogado”, explicou o
magistrado Iberê de Castro Dias, que decidiu
sobre o tema.
Segundo o advogado Mariano, a medida tem
colaborado para diminuir o número de processos de cobranças de honorários advocatícios
que abarrotam o Poder Judiciário atualmente.
“A própria advocacia estava abarrotando o
Judiciário com processos de cobranças de honorários porque ao advogado era vedado qualquer outro meio de cobrança, como o protesto,
negativações, essas coisas. Com essa decisão
que conseguimos, o advogado após tentativas
amigáveis de cobranças, pode ir até o cartório e
requerer o protesto do contrato de honorários
advocatícios. E isso vai gerar o quê? A pessoa
vai receber uma carta com um prazo legal,
como estipula a lei, para fazer o pagamento.
Não fazendo o pagamento o nome dela vai ser
negativado”, ressalta o advogado.

Iberê de Castro Dias, juiz assessor do TJ-SP:
“o contrato de honorários advocatícios
é título executivo extrajudicial”

Autor do artigo “O Protesto Extrajudicial de
Outros Documentos de Dívida”, publicado no
livro “Direito Notarial E Registral Em Artigos
- Vol. II”, Arthur Del Guércio Neto, tabelião de
Notas e Protestos em Itaquaquecetuba, explica
que nunca houve uma proibição do protesto
dos contratos de honorários advocatícios, e
que, na verdade, os operadores do direito faziam confusão na hora de interpretar o Código
de Ética da OAB.
“As pessoas interpretavam que quando o Código falava na vedação do protesto da duplicata, desse título que tinha origem na atividade
do advogado e que isso seria extensível como
um todo para qualquer documento que tivesse
origem na relação advogado-cliente.”, diz. “Hoje
você tem um novo Código de Ética. O artigo
52 continua falando que não se pode sacar
duplicatas ou títulos de crédito da relação advogado-cliente e que essa fatura não pode ser
levada a protesto, mas ele não impede o protesto do contrato de honorários advocatícios
que é um documento no qual existe uma manifestação não só do advogado, mas também do
cliente”, informa o tabelião.

Texto Anterior

Texto Atual

Art. 42. O crédito por
honorários advocatícios, seja
do advogado autônomo, seja
de sociedade de advogados,
não autoriza o saque de
duplicatas ou qualquer outro
título de crédito de natureza
mercantil, exceto a emissão
de fatura, desde que constitua
exigência do constituinte
ou assistido, decorrente de
contrato escrito, vedada a
tiragem de protesto.

Art. 52. O crédito por honorários advocatícios,
seja do advogado autônomo, seja de sociedade
de advogados, não autoriza o saque de
duplicatas ou qualquer outro título de crédito
de natureza mercantil, podendo, apenas, ser
emitida fatura, quando o cliente assim pretender,
com fundamento no contrato de prestação de
serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a
protesto.
Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a
protesto o cheque ou a nota promissória emitido
pelo cliente em favor do advogado, depois de
frustrada a tentativa de recebimento amigável.
Fonte: Direito Notarial E Registral Em Artigos - Vol. II
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Expansão da norma

Embora só exista uma decisão da Corregedoria
Geral da Justiça de São Paulo regulamentando
o protesto no Estado de São Paulo, em outras
unidades da Federação também é possível protestar os contratos de honorários advocatícios.
No entanto, nesses casos, como não há Provimento, em alguns cartórios você pode conseguir
protestar, mas em outros não.
“Se você pega um Estado em que alguns cartórios fazem, mas não tem Provimento, você
não tem garantia. Amanhã ou depois o cliente
desse advogado pode contestar na Justiça que
não tem nenhuma norma dizendo que pode ser
protestado aquele contrato. O advogado está
literalmente desamparado”, avalia o advogado
Rodrigo Eduardo Mariano.
Até o fim de junho deste ano, o advogado deve
entrar com um requerimento na Corregedoria

UF

Nacional de Justiça solicitando a edição de um
Provimento nacional para se protestar os contratos de honorários advocatícios em todo o País.
Segundo o Instituto de Estudos de Protesto
de Títulos do Brasil (IEPTB-BR), além da decisão
paulista, os Estados do Acre e do Tocantins também possuem um Provimento autorizando o protesto de contratos de honorários advocatícios.
Em Tocantins, através do Provimento
13/2016, a Corregedoria Geral de Justiça autorizou o protesto de custas judiciais e honorários
advocatícios fixados em decisão judicial.
Para Geraldo Henrique Moromizato, presidente
do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do
Brasil – Seção Tocantins (IEPTB-TO), o protesto
ajuda a desafogar o número de demandas judiciais,
em razão da solução extrajudicial dos conflitos.
“Esse procedimento é de crucial importância
para os advogados tocantinenses que, previa-

mente ao ajuizamento de qualquer demanda de
cobrança, tem à sua disposição, de forma gratuita, a possibilidade de se utilizarem do protesto,
a fim de recuperarem seus honorários advocatícios”, aponta o presidente do IEPTB-TO.
No Acre, a situação é um pouco diferente. Embora o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos
do Brasil reconheça que há um Provimento no Estado, o presidente do IEPTB-AC, Rodrigo da Silva
Azevedo, esclarece que há, na verdade, um Provimento sobre o protesto de sentenças judiciais.
“O que temos aqui é o protesto de sentenças
judiciais, onde os profissionais podem através
da certidão judicial da dívida cobrarem os seus
honorários juntos com o credor ou até separadamente. Se um advogado hoje chegar com um
contrato de honorário acho que não há óbice nenhum em apontar o título para fazer a cobrança”, afirma o presidente do IEPTB-AC.

PROTESTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

PROVIMENTO

Acre

Faz o apontamento

Possui provimento 09/2016

Alagoas

Faz o apontamento

Não possui provimento

Amazonas

Faz o apontamento

Não possui provimento

Amapá

Não faz o apontamento de honorários

Não possui provimento

Bahia

Não faz o apontamento de honorários

Não possui provimento

Ceará

Não faz o apontamento de honorários

Não possui provimento, porém o assunto está
em andamento junto a Corregedoria do Estado

Distrito Federal

Faz o apontamento

Não possui provimento

Espírito Santo

Faz o apontamento

Não possui provimento

Goiás

Faz o apontamento

Não possui provimento

Maranhão

Faz o apontamento

Não possui provimento

Minas Gerais

Faz o apontamento

Não possui provimento

Mato Grosso do Sul

Faz o apontamento

Não possui provimento

Mato Grosso

Faz o apontamento

Não possui provimento

Pará

Não faz o apontamento de honorários

Não possui provimento

Paraíba

Não faz o apontamento de honorários

Não possui provimento. Está sendo formalizado
Convênio com a OAB (em fase de assinatura)
para protestar as anuidades e honorários

Pernambuco

Faz o apontamento

Não possui provimento

Piaui

Faz o apontamento

Não possui provimento

Paraná

Faz o apontamento

Não possui provimento

Rio de Janeiro

Faz o apontamento

Não possui provimento

Rio Grande do Norte

Faz o apontamento

Não possui provimento
Existe convênio com a SOFTPLAN

Rondônia

Faz o apontamento

Não possui provimento

Roraima

Faz o apontamento

Não possui provimento

Rio Grande do Sul

Faz o apontamento

Não possui provimento

Santa Catarina

Faz o apontamento

Não possui provimento.
Existe convênio firmado com a OAB

Não faz o apontamento de honorários

Não possui provimento

São Paulo

Faz o apontamento

Comunicado 2383/2017

Tocantins

Faz o apontamento

Possui provimento 13/2016.
Existe convênio firmado com a OAB

Sergipe

Fonte: IEPTB-BR
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Mudanças contratuais

Com a norma da Corregedoria, advogados e as
sociedades de advogados tiveram que se adequar a algumas normas técnicas. Os contratos, por exemplo, devem ter obrigatoriamente
data de emissão, data de vencimento e valor líquido. Atualmente, muitos advogados utilizam
a assinatura eletrônica, por meio do certificado digital, permitindo também que contratos
eletrônicos sejam levados a protesto.
Em São Paulo, o Provimento nº 18, de abril
de 2017, já autoriza o protesto de documentos assinados digitalmente, ao dispor em seu
artigo 1º que “títulos e documentos de dívida
assinados mediante utilização de certificados digitais emitidos no âmbito da ICP-Brasil
podem ser recepcionados para protesto por
meio eletrônico, se realizada, em qualificação,
conferência das assinaturas com emprego de
programa adequado à legislação brasileira”.

Para Paulo Cesar Batista dos Santos, juiz
assessor do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, os documentos eletrônicos são
uma realidade e também podem ser levados a
protesto. “Não há mais como se falar em títulos que estampem um direito de crédito e não
se falar em documentos em meio eletrônico.
Há documentos eletrônicos que mantêm todos os seus atributos apenas no meio eletrônico e, uma vez materializados, perdem alguns
dos seus elementos essenciais. Por outro lado,
documentos eletrônicos que, uma vez impressos, mantenham todos os seus requisitos de
validade e eficácia, a princípio, não estariam
fora da possibilidade de protesto. Contudo,
somente com o exame dos casos concretos
será possível a jurisprudência se pronunciar”,
afirma o juiz.
Segundo o advogado Rodrigo Eduardo Mariano, outros requisitos para protesto são “a
planilha de débitos atualizada contendo os juros, multa estabelecida no contrato... Isso são
normas técnicas do contrato. Fora isso, o advogado tem que preencher um formulário disponível pela Central de Distribuição de Protestos.
Ele entra no site, imprime o formulário, preenche e tem que ter uma declaração do próprio
advogado ou da sociedade de advogado informando para o cartório que tentou receber amigavelmente do cliente”, informa o advogado.

“Os cartórios de protesto,
mais uma vez, contribuem
para o desafogo do Poder
Judiciário”
José Carlos Alves,
presidente do IEPTB-SP

O advogado Rodrigo Eduardo Mariano entrou com
requerimento pedindo o protesto de contratos de
honorários advocatícios na CGJ/SP

“A própria advocacia estava
abarrotando o Judiciário
com processos de cobranças
de honorários porque
ao advogado era vedado
qualquer outro meio de
cobrança”
Rodrigo Eduardo Mariano, advogado, Membro e
Assessor da Diretoria de Assuntos Legislativos
do Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP)

34

Presidente do IEPTB-SP, José Carlos Alves, teve papel importante
na decisão da CGJ/SP: “a importância reside no fato da valorização do protesto como instrumento de recuperação de créditos”

“O artigo 52 do novo
Código de Ética não impede
o protesto do contrato de
honorários advocatícios”
Arthur Del Guércio Neto,
tabelião de Notas e Protestos
em Itaquaquecetuba

Arthur Del Guércio Neto, tabelião de Notas e Protestos em
Itaquaquecetuba, para quem nunca houve proibição do
protesto dos contratos de honorários advocatícios

Já José Carlos Alves, presidente do IEPTB
-SP, afirma que para ser recepcionado a protesto o contrato de honorários advocatícios
deverá conter os requisitos de todo título executivo: certeza, liquidez e exigibilidade.
“O requisito da certeza significa que o contrato de honorários deve estampar uma cláusula que não reste nenhuma dúvida acerca
da existência da obrigação ou da validade
do contrato. O requisito da liquidez significa
que não existe nenhuma dúvida sobre o valor exato da obrigação a ser cumprida pelo
devedor, ou seja, a obrigação será líquida
apenas quando não houver dúvida sobre o
valor exato do “quantum” devido. E, finalmente, o requisito da exigibilidade significa que a
obrigação de pagar não está subordinada a
nenhum termo ou condição, ou seja, a dívida
tem que estar vencida”, diz o presidente do
IEPTB-SP.
Além dos requisitos citados, para que haja
a recepção para protesto do contrato de honorários advocatícios se faz necessário que
o advogado-credor apresente uma planilha
demonstrativa do valor devido, bem como
uma declaração assinada afirmando, sob sua
exclusiva responsabilidade, que tentou receber amigavelmente a quantia devida.

Sigilo profissional

Um dos pontos discutidos entre os profissionais do Direito é de que o protesto dos contratos de honorários advocatícios pode acabar
violando o sigilo profissional da relação entre
cliente e advogado.
Embora a norma da Corregedoria só tenha
sido publicada em outubro do ano passado,
esse assunto foi levantado antes pelo Tribunal
de Ética Deontológica da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo (OAB/SP) -,
que analisou a questão em fevereiro de 2017.
Naquela ocasião, o presidente da 1ª Turma
de Ética Profissional da OAB/SP, Pedro Paulo
Wendel Gasparini, apresentou diversos argumentos, comprovando a eficiência e a legalidade do protesto. Em um dos argumentos,
esclarece que não haveria risco de violação ao
sigilo profissional, pois “terceiros, estranhos
à relação entre as partes, apenas poderão ter
acesso à certidão que contém informações sobre o valor da dívida e os dados do devedor e
do credor”.

Baseado no atual artigo 52 do Código de
Ética e Disciplina da OAB/SP, o presidente da
1ª turma argumenta que é “vedado apenas o
saque e protesto de duplicatas ou eventuais outros títulos, de natureza mercantil, unilateralmente sacados pelo advogado”. Não é o caso do
contrato de honorários advocatícios, em que o
contrato é sinalagmático, ou seja, assinado pelas duas partes.
“Essa decisão da Corregedoria só vem corroborar e dar muito mais força ao que internamente no plano da ética já decidimos; que
é possível protestar o contrato de honorários.
Isso vai acabar com uma cultura, infelizmente,
que existe de vários clientes, que na ordem de
pagamentos, paga o fornecedor, paga a mercadoria, mas advogado não pode protestar. Porque eu, que sou um prestador de serviços, um
advogado, não posso cobrar e exercer a mesma
força de cobrança por trabalhos efetivamente
prestados? O novo artigo 52 proíbe emissão de
duplicatas, saque de duplicatas, títulos de crédito unilateralmente tirados pelos advogados são
proibidos. Não há proibição de protesto de contrato de honorários. E nem poderia ter. Porque
os contratos de honorários são sinalagmáticos.
O cliente concorda com ele. E com ele concordando, está sujeito a um processo de execução e
porque não a um protesto”, salienta o advogado.

“Se um advogado hoje
chegar com um contrato de
honorário acho que não há
óbice nenhum em apontar o
título para fazer a cobrança”

“Esse procedimento é
de crucial importância
para os advogados
tocantinenses”
Geraldo Henrique Moromizato,
presidente do IEPTB-TO

Geraldo Henrique Moromizato, presidente do IEPTB-TO:
“o protesto ajuda a desafogar o número de demandas
judiciais”

Rodrigo da Silva Azevedo,
presidente do IEPTB-AC

Presidente da 1ª turma de Ética Profissional da OAB/SP,
Pedro Paulo Wendel Gasparini afirma que o contrato de
honorários advocatícios pode ser protestado

“Essa decisão da Corregedoria
só vem corroborar e dar
muito mais força ao que
internamente no plano da
ética nós já decidimos; que é
possível protestar o contrato
de honorários”
Pedro Paulo Wendel Gasparini,
presidente da 1ª turma de Ética
Profissional da OAB/SP

Rodrigo da Silva Azevedo, presidente do IEPTB-AC: “não há
óbice nenhum em apontar o título para fazer a cobrança
dos honorários advocatícios”

Além de todos esses argumentos, Pedro Paulo Wendel Gasparini reforça a possibilidade do
protesto de contratos de honorários advocatícios pelo artigo 37 do Código de Ética, em que
estes possuem caráter alimentar.
“O conjunto de normas da ética diz que em
determinados casos, quando o advogado tem
que defender a si próprio, para fins de defesa
própria, ele pode abrir mão do sigilo profissional. Todo mundo já admite o caráter alimentar
do contrato de honorários advocatícios”, diz o
presidente do Tribunal de Ética da OAB-SP.
Autor do requerimento, o advogado Rodrigo
Eduardo Mariano, membro e assessor da Diretoria de Assuntos Legislativos do Instituto dos
Advogados de São Paulo (IASP), também entende que os contratos de honorários advocatícios possuem caráter de natureza alimentar.
“Já houveram várias decisões no Supremo
Tribunal Federal (STF) sobre contratos de honorários advocatícios. Diante de reiteradas decisões, se chegou a um entendimento que vale
para o Brasil todo. Os honorários advocatícios
têm natureza alimentar. Não pode ser fixado
num valor irrisório, no caso de honorários de
sucumbência. É uma decisão que vale para o
Brasil todo. Há prioridade nos processos. Se
tem natureza alimentar, tem que ter prioridade”, revela o advogado.
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“O protesto deu efetividade a
um direito material de crédito”
Juiz assessor da Corregedoria Geral da Justiça Paulista, Paulo Cesar Batista dos Santos elogia
a parceria com o IEPTB-SP e a possibilidade do protesto dos contratos de honorários advocatícios.
Em outubro de 2017, o então juiz assessor da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo, Iberê de Castro Dias, deu parecer favorável a possibilidade do protesto de contratos
de honorários advocatícios nos cartórios de
São Paulo. O parecer foi ratificado pelo corregedor-geral da Justiça do Estado de São Paulo,
na época o desembargador Manoel de Queiroz
Pereira Calças, hoje presidente da Corte.
Neste ano, com a mudança da equipe da
Corregedoria, o juiz assessor Paulo Cesar Batista dos Santos, passou a se debruçar sobre
o assunto, sendo uma das vozes mais conceituadas sobre o tema. Em entrevista exclusiva
para a Cartórios com Você, Paulo Cesar Batista dos Santos fala sobre o protesto de contratos de honorários advocatícios e seu impacto no Poder Judiciário.
CcV - Em outubro do ano passado, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo decidiu pelo protesto de contratos de
honorários advocatícios nos cartórios de
São Paulo. Qual a importância dessa decisão e no que ela foi baseada?
Paulo Cesar Batista dos Santos - Sua importância foi dar efetividade a um direito material
de crédito representado por um instrumento contratual. A decisão se deu em razão da
nova redação dos dispositivos do Código de
Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do
Brasil, com modificação da orientação então
vigente, como se observa do Comunicado CG
n. 2.383/2017, da Corregedoria Geral da Justiça, publicado em 26/10/2017: “A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos senhores
Tabeliães de Protesto de Letras e Títulos que
nos termos do parecer supra, fica autorizada a
recepção a protesto de contrato de honorários
advocatícios, desde que acompanhado de declaração firmada pelo advogado apresentante,
sob sua exclusiva responsabilidade, de que
tentou, sem sucesso, receber amigavelmente
a quantia que alega inadimplida”.

“O serviço prestado pelos
cartórios de protesto
possui qualidade em todo
o Estado, seja na capital,
seja no interior”
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Para Paulo Cesar Batista dos Santos, juiz assessor da CGJ/SP, “protestar os contratos de honorários advocatícios tem
impacto direto no Poder Judiciário”'

CcV - Qual o impacto dessa decisão no Poder Judiciário?
Paulo Cesar Batista dos Santos - O impacto é
muito grande, tendo em vista que o exercício
da delegação dos serviços notariais e registrais tem natureza jurídica administrativa, daí
a larga utilização dos precedentes administrativos enquanto fonte de coerência e segurança do sistema extrajudicial. Sendo assim, tal
decisão repercute diretamente nos serviços
extrajudiciais de protestos, já que, com base
no princípio administrativo hierárquico, agora estão autorizados à lavratura de protestos
nessas hipóteses.
CcV - Com a norma da Corregedoria, quais
as mudanças contratuais e os requisitos
para protesto necessários para se protestar
os contratos de honorários advocatícios?
Paulo Cesar Batista dos Santos - As regras
normativas sobre protesto de títulos, no Estado de São Paulo, se encontram no Capítulo XIV
das Normas de Serviço Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça. O tabelião lavrará e
registrará o protesto com atenção ao disposto
no item 44 e subitens do referido capítulo, entregando o contrato representante da dívida e
o respectivo instrumento ao apresentante, caso
não sustado judicialmente e se não houver pagamento. Será indispensável que o advogado
declare que tentou, sem sucesso, receber amigavelmente a quantia que alega inadimplida.
Não custa lembrar que, nos termos da jurisprudência pacífica dos tribunais, o protesto
indevido pode gerar direito ao recebimento de
indenização por danos morais e materiais.
CcV - Quais são as leis que versam sobre o
protesto de contratos de honorários advocatícios? Esse procedimento é amparado
pela legislação em vigor?
Paulo Cesar Batista dos Santos - O art. 52 do
Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil dispõe que: “Art. 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advoga-

“A natureza alimentar dos
honorários advocatícios
decorre da característica da
verba recebida a esse título,
já que contraprestacional
em relação ao trabalho
desempenhado pelo
profissional, como também
é o salário dos empregados,
ou mesmo os subsídios das
carreiras públicas”

do autônomo, seja de sociedade de advogados,
não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer
outro título de crédito de natureza mercantil,
podendo, apenas, ser emitida fatura, quando o
cliente assim pretender, com fundamento no
contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto.
Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a
protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento
amigável.”
A norma em comento, que passou a vigorar
em setembro de 2016, prevê a possibilidade
de protesto de cheque ou nota promissória
emitidos pelo cliente do advogado, trazendo
relevante inovação em relação ao artigo 42
do Código de Ética que vigia até então. Assim,
houve mudança de paradigmas, já que a revogada legislação vedava o protesto, quer do
contrato escrito de honorários, quer da fatura
eventualmente emitida pelo advogado. A atual
disciplina, ao revés, explicitamente admite o
protesto de cheque e nota promissória expedidos pelo cliente do patrono. Por isso se mostra
cabível a interpretação que admite o protesto
do próprio contrato de honorários advocatícios, documento bilateral, igualmente firmado
pelo devedor, amoldado ao conceito de “outros
documentos de dívida” passíveis de protesto,
nos termos do art.1°da Lei 9.492/97. Além
disso, o contrato de honorários advocatícios
é título executivo extrajudicial, nos moldes do
art. 24 da Lei 8906/94.

“Se mostra cabível a
interpretação que admite
o protesto do próprio
contrato de honorários
advocatícios, documento
bilateral, igualmente firmado
pelo devedor, amoldado
ao conceito de “outros
documentos de dívida”
passíveis de protesto”
apuração, a Corregedoria precisará atuar com
firmeza, punindo condutas contrárias às normas ou à legislação. Além disso, o Instituto
de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil
é entidade de grande relevância, com excelentes profissionais à sua frente, atuando em
parceria com a Corregedoria Geral da Justiça,
sempre no interesse de uma melhor prestação
dos serviços de protesto.

CcV - Protestar os contratos de honorários
advocatícios pode prejudicar o sigilo profissional de alguma forma? Como vê essa
questão?
Paulo Cesar Batista dos Santos - Não há risco de comprometimento ao sigilo profissional
dos advogados, que continua inviolável. O referido sigilo, muito embora sua importância,
não é absoluto e, além disso, não engloba absolutamente todas as relações existentes entre
o profissional e seu cliente. Aquelas informações que estão sob a proteção do sigilo, assim
continuarão. A discussão relativa ao protesto
envolverá somente um direito de crédito, em
razão de dívida não paga.

CcV - Há decisões do Supremo Tribunal Federal que consideram que os contratos de
honorários advocatícios possuem natureza
alimentar. Qual o reflexo deste entendimento no protesto destes títulos?
Paulo Cesar Batista dos Santos - A natureza
alimentar dos honorários advocatícios decorre da característica da verba recebida a esse
título, já que contraprestacional em relação
ao trabalho desempenhado pelo profissional,
como também é o salário dos empregados, ou
mesmo os subsídios das carreiras públicas. Os
advogados sobrevivem, pagam suas despesas,
dos honorários que recebem, e, por isso, sua
natureza alimentar. Tal natureza influencia em
algumas situações, como na ordem de pagamento de precatórios, nos termos do art. 100
da Constituição Federal, ou mesmo quanto à
penhorabilidade da referida verba. Quanto ao
protesto, essa natureza alimentar, a princípio,
não possui influência na lavratura do ato.

CcV - Como avalia o serviço prestado pelos
cartórios de protesto no Estado de São Paulo?
Paulo Cesar Batista dos Santos - De maneira geral, o serviço prestado pelos cartórios de
protesto possui qualidade em todo o Estado,
seja na capital, seja no interior. Tais serventias
extrajudiciais, como regra geral, possuem infraestrutura adequada, profissionais preparados e bem treinados, e titulares de delegações
com qualificação jurídica capazes de prestar
um excelente serviço. Assim, como regra, o
usuário tem à sua disposição um serviço de
qualidade e prestado com rapidez e eficiência. Naturalmente, por vezes, são encontradas
irregularidades, quando então, após a devida

CcV - Podemos dizer que uma das maiores
frustrações no exercício da advocacia refere-se ao descumprimento, por parte dos
clientes, das cláusulas previstas nos contratos de honorários advocatícios?
Paulo Cesar Batista dos Santos - O exercício
da advocacia é um desafio diário de superação
aos profissionais atuantes nessa tão relevante
função. As discussões jurídicas e embates cotidianos, sem dúvida, encontram-se entre os
maiores desafios dos advogados. A justa remuneração por esse papel constitucional é também um dos pilares da profissão, razão pela
qual, a inadimplência pode ser considerada um
grande desafio neste campo profissional.
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“O protesto facilita a vida
do profissional do Direito”
Deputado federal pelo PCdoB-MA, Rubens Pereira e Silva Júnior propôs Projeto de Lei que dá caráter
de natureza alimentar aos honorários advocatícios, pacificando a jurisprudência nacional sobre o tema.
O argumento de que o protesto dos contratos
de honorários advocatícios fere o sigilo profissional encontra pouco fundamento, já que
o contrato é assinado pelas duas partes e encontra respaldo pelo Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Para reforçar a possibilidade do protesto,
um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) considera, pela Súmula Vinculante
47, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que justificaria a quebra do sigilo
profissional.
Em 2017, o deputado federal Rubens Pereira e Silva Júnior (PCdoB-MA) foi além. Propôs
o Projeto de Lei 8595 para conceder natureza
alimentar aos honorários advocatícios a partir
de uma Lei federal. Em entrevista exclusiva
para a Cartórios com Você, o parlamentar
fala sobre a proposição e expõe sua visão sobre o protesto dos contratos de honorários
advocatícios.
CcV – Tramita na Câmara o Projeto de Lei
8595/17, que concede natureza alimentar
aos honorários advocatícios. Qual a importância desse projeto?
Rubens Pereira Júnior – Já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, inclusive em uma Súmula. Qual foi então a
nossa necessidade? Entendimento judicial não
é lei, por mais valoroso que seja. Nós resolvemos incluir na lei 8.906 para garantir de forma
inequívoca essa natureza alimentar aos honorários. Não apenas os honorários privados, mas
também os dispositivos seguintes no que diz
respeito eventualmente a defensores públicos
ou advogados públicos de uma forma geral.
CcV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre este assunto não seria
suficiente?
Rubens Pereira Júnior – Não porque eventualmente há decisões conflitantes no âmbito
do Judiciário. Por mais que a Súmula Vinculante tenha o seu caráter normativo entendemos que ainda melhor será legalizar, instituir
uma lei. Sem contar que nós estamos expandindo para os advogados públicos. Na súmula
do Supremo não há nada que fale sobre os
advogados públicos.

“A própria natureza executiva
do contrato possibilita ao
advogado que busque
judicialmente a efetividade do
pagamento”
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Para o deputado federal Rubens Pereira e Silva Júnior (PCdoB-MA), apesar da natureza alimentar, os honorários podem ser
efetivamente levados a protesto

“Essa questão do protesto,
que é um ato prévio à
própria execução, apesar
de parecer fazer com que
o contrato de honorários
advocatícios ganhe contornos
creditícios, facilita o próprio
adimplemento daquelas
situações em que houver
inadimplência”

CcV – Qual a sua opinião sobre o protesto
de contratos de honorários advocatícios?
Acredita que protestar esses contratos em
cartório pode resguardar a atividade advocatícia?
Rubens Pereira Júnior – Não se trata de resguardar ou não resguardar. A grande discussão é: o contrato de honorários advocatícios
tem natureza alimentar ou tem natureza de
título creditício? Esse é o grande x da polêmica. Não vejo qualquer óbice no que tange
ao protesto, pois o próprio Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já
entendem que apesar da natureza alimentar
os honorários podem tranquilamente, apenas
para proteção do próprio profissional no que
tange ao recebimento dos valores decorrentes do contrato, promover efetivamente o
protesto quando necessário, sem que isso
configure o contrato advocatício como um
titulo de crédito e não um contrato com natureza alimentar.
CcV – Em outubro de 2017, a Corregedoria
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo autorizou o protesto
dos contratos de honorários advocatícios.
Como vê essa questão?
Rubens Pereira Júnior – Uma situação como
essa só se chega porque há o inadimplemento de uma das partes. No caso do honorário
advocatício, se o advogado chega a buscar o
protesto ou a própria execução judicial do
contrato como título executivo extrajudicial
que é, significa que houve efetivamente esse
inadimplemento. Dizer que está se violando
o sigilo profissional com relação à parte que
deixou de adimplir com o pactuado é algo
meio complexo porque deixaria o próprio
profissional da advocacia em uma situação
difícil do ponto de vista da cobrança. Não
vejo que isso poderia ferir efetivamente a
questão do sigilo do contrato.
CcV – Deve ser apresentado em breve um
requerimento na Corregedoria Nacional

“O protesto do contrato
de honorário advocatício,
em que há a inadimplência,
funciona como uma espécie
de facilitação prévia para
o adimplemento daquele
contrato”

de Justiça para ampliar o protesto dos
honorários advocatícios para todos os Estados brasileiros, inclusive no Estado do
Maranhão. Como vê esta iniciativa?
Rubens Pereira Júnior – Na realidade, o
protesto do contrato de honorário advocatício em que há a inadimplência funciona
como uma espécie de facilitação prévia para
o adimplemento daquele contrato. Já que a
própria natureza executiva do contrato possibilita ao advogado que busque judicialmente a efetividade do pagamento. Essa questão
do protesto, que é um ato prévio à própria
execução, apesar de parecer fazer com que
o contrato de honorários advocatícios ganhe
contornos creditícios, facilita o próprio adimplemento daquelas situações em que houver
inadimplência. O protesto facilita a vida do
profissional do direito.
CcV – Além do projeto de Lei 8595/17
conceder natureza alimentar aos honorários advocatícios, a proposta também concede o mesmo benefício aos honorários
de sucumbência provenientes da atuação
judicial dos patronos das entidades de advocacia pública. Qual a importância desta
concessão?
Rubens Pereira Júnior – Hoje na advocacia
nós temos duas espécies de honorários. Os
honorários que nós chamamos de “pró-labore” que é aquele em que o cliente que contrata o advogado paga pelo seu serviço, e temos
uma segunda espécie de honorários, que são
os sucumbenciais. São aqueles devidos por
quem sucumbe na lide, quem perde na lide.
Temos os honorários “pró-labore” como valores de natureza alimentar. Já foi uma grande
evolução no que tange à proteção profissional dos advogados. Se o Congresso Nacional
efetivamente estender essa mesma natureza
alimentícia para os honorários sucumbenciais será um avanço maior no sentido de
proteger os advogados no exercício das suas
atribuições e do recebimento por essas atribuições.
CcV – Quais as maiores dificuldades para
aprovar o Projeto de Lei 8595/17?
Rubens Pereira Júnior – Na realidade, não
vejo grandes dificuldades porque nessa legislatura estão havendo grandes avanços no
que tange à proteção aos advogados. Não só
com relação a questão dos honorários como
na questão das próprias execuções e também
com relação a prerrogativas dos advogados
para o exercício da sua atividade. Não vejo
maiores dificuldades. Talvez se tenha um
pouco de demora em decorrência da própria
complexidade do processo legislativo.
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Convênios com a OAB permitem
o protesto de honorários advocatícios
em Rondônia e Santa Catarina
Estados facilitam a utilização pelo advogado do Protesto como meio
de cobrança de honorários advocatícios e desafogo do Poder Judiciário

“Uma das grandes frustrações
da advocacia é a execução de
um trabalho em favor de seu
constituinte e, após cumprido
tal desiderato, o profissional
não perceber a remuneração
contratada”
Paulo Marcondes Brincas,
presidente da OAB/SC

Paulo Marcondes Brincas, presidente da OAB/SC, explica
como funciona o convênio e diz que essa é uma forma
de honrar com os compromissos do cliente perante o seu
advogado
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Embora não possuam Provimentos autorizando o protesto de contratos de honorários
advocatícios, os advogados e advogadas de
Rondônia e de Santa Catarina possuem um
serviço importante para combater a inadimplência dos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
Em Rondônia, os profissionais podem valer-se do convênio “OAB-advogados”, firmado
com a Seccional de Rondônia do Instituto de
Estudos de Protesto de Títulos do Estado de
Rondônia (IEPTB-RO).
A presidente do IEPTB-RO, Luciana Fachin,
esclarece que esse convênio não só permite
que o advogado leve a protesto os contratos
de honorários advocatícios, mas também outros créditos próprios, que podem ser destinados a protesto pelo advogado antes de propor
ação, sem ter que adiantar o pagamento das
despesas extrajudiciais.
“De posse de uma procuração com poderes
para protestar, o advogado pode apresentar, juntamente com um requerimento, nos cartórios de
protesto, títulos executivos judiciais e extrajudiciais e todos os documentos de dívida líquidos,
certos e exigíveis, possibilitando com isso o recebimento dos créditos em um curto prazo, recuperação esta que alcança até 60% dos títulos
apontados”, revela a presidente do IEPTB-RO.

“Recuperação que alcança
até 60% dos títulos
apontados”
Luciana Fachin, presidente do IEPTB-RO

“A importância desse
convênio é permitir ao
advogado que receba seus
alimentos de uma forma mais
rápida, efetiva e sem custo”
Andrey Cavalcante de Carvalho,
presidente da OAB-RO
Andrey Cavalcante de Carvalho, presidente da OABRO: “o convênio tem como intuito facilitar a utilização
pelo advogado do protesto como meio de cobrança de
honorários advocatícios”

Assinado em abril de 2017, o convênio teve
alguns ajustes recentes pedidos ao Tribunal
de Justiça de Rondônia através do Provimento
018/15-CG, visando uniformizar o entendimento quanto à documentação que deve ser
apresentada aos cartórios, com o intuito de
facilitar a utilização pelo advogado do protesto como meio de cobrança de honorários
advocatícios.
Para Andrey Cavalcante de Carvalho, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
- Seção Rondônia (OAB/RO), o convênio tem
como intuito facilitar a utilização pelo advogado do protesto como meio de cobrança de
honorários advocatícios.
“A importância desse convênio é permitir ao
advogado que receba seus alimentos de uma
forma mais rápida, efetiva e sem custo, pois a
parte protestada fica responsável pelos emolumentos extrajudiciais”, salienta o presidente
da Seccional.
Em Santa Catarina, o convênio também funciona de forma parecida. Assinado em janeiro
de 2018 entre a OAB/SC e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Estado de Santa
Catarina – (IEPTB/SC), ele promove o protesto
de honorários advocatícios sem custos iniciais
para o credor e com fácil acompanhamento
via internet.

Paulo Marcondes Brincas, presidente da
Seccional de Santa Catarina da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/SC), explica como
funciona o procedimento e diz que essa é uma
forma de honrar com os compromissos do
cliente perante o seu advogado.
“Uma das grandes frustrações da advocacia
é a execução de um trabalho em favor de seu
constituinte e, após cumprido tal desiderato, o
profissional não perceber a remuneração contratada. O serviço funciona da seguinte forma: o advogado regular utiliza sua senha de
acesso ao portal de serviços da OAB/SC para
acessar a plataforma disponível no site da Seccional. Depois de validado, o acesso é encaminhado automaticamente ao e-mail do cartório,
que entrará em contato com o advogado em
até dois dias”, orienta o presidente da OAB/SC.
Para ter acesso ao sistema de cobranças de
honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, basta usar o login e senha de advogado cadastrado na OAB/SC na plataforma
de requisição. Um formulário com os dados
de cadastro aparecerá na tela e as informações de contato deverão ser confirmadas pelo
advogado. Ao final, basta clicar em enviar. A
solicitação será remetida ao IEPTB/SC que
entrará em contato com o profissional em até
dois dias úteis.

Luciana Fachin, presidente do IEPTB-RO: “o convênio não
só permite que o advogado leve a protesto os contratos
de honorários advocatícios, mas também outros créditos
próprios”
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Leia a íntegra da decisão da CGJ/SP
que permitiu o protesto de contratos
de honorários advocatícios
Aprovado em outubro de 2017, documento se baseia no artigo 52
do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.
DICOGE 5.1
PROCESSO Nº 2017/171359 - SÃO PAULO.
(345/2017-E)
PROTESTO
CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Nova redação do art. 52 do Código de Ética e
Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Art. 24 da lei 8.906/94 - Admissibilidade do protesto, desde que o contrato esteja acompanhado de declaração firmada pelo advogado, sob
sua responsabilidade, de que tentou receber
amigavelmente a quantia de que se diz credor.
Excelentíssimo Corregedor Geral da Justiça,
Trata-se de pedido formulado por Rodrigo
Eduardo Mariano, advogado, para que esta E.
CGJ determine aos Tabelionatos competentes
que levem a protesto os contratos de honorários advocatícios apresentados a tanto. Tratou
da entrada em vigor do novo Código de Ética
e Disciplina da OAB, cujos termos imporiam
mudança do entendimento desta E. CGJ.
Manifestou-se o IEPTB-SP pela possibilidade
do protesto de contrato de honorários advocatícios.
É o breve relato.
À luz do art. 52 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil:

“Art. 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque
de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo, apenas,
ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá
ser levada a protesto.
Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a
protesto o cheque ou a nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento
amigável.”
A norma em comento, que passou a vigorar
em 1º/9/16, prevê, às expressas, a possibilidade de protesto de cheque ou nota promissória emitidos pelo cliente do advogado. Inovou,
pois, em relação ao artigo 42 do Código de
Ética que vigia até então, cujos termos eram
os seguintes:
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Art. 42. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja de sociedade de advogados, não autoriza o saque
de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, exceto a emissão
de fatura, desde que constitua exigência do
constituinte ou assistido, decorrente de contrato escrito, vedada a tiragem de protesto.
Notória a alteração de concepção trazida pelo
novo regramento. O revogado artigo 42 vedava
a tiragem de protesto, quer do contrato escrito
de honorários, quer da fatura eventualmente
emitida pelo advogado. A atual disciplina, ao
revés, explicitamente admite o protesto de cheque e nota promissória expedidos pelo cliente
do patrono, embora vede o protesto da fatura,
porque unilateralmente emitida pelo advogado.
Seguindo similar inteligência, afigura-se razoável admitir o protesto do próprio contrato
de honorários advocatícios, documento bilateral, igualmente firmado pelo devedor, amoldado ao conceito de “outros documentos de
dívida” passíveis de protesto, nos termos do
art. 1º da Lei 9492/97.
Note-se, neste passo, e a reforçar a viabilidade do protesto, que o contrato de honorários
advocatícios é, per si, título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 24 da Lei 8906/94:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar
honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito
privilegiado na falência, concordata, concurso
de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
A jurisprudência pátria, aliás, firmou-se no
sentido de que a executividade do contrato
de honorários advocatícios prescinde da assinatura de duas testemunhas, requisito não
versado no art. 24 retromencionado.
Não se olvida o pretérito posicionamento
desta E. Corregedoria Geral da Justiça, pela
inadmissibilidade do protesto de contrato de honorários advocatícios (e.g., Autos
1022561-32.2016.8.26.0554 e 000000533.2016.8.26.0981), que, todavia, justificavase, à vista da redação do art. 42 do Código de
Ética e Disciplina da OAB, hoje revogado.
Apenas há que se ressalvar, em atendimento
à parte final do parágrafo único do art. 52 do
CEDOAB vigente, a necessidade de que o advogado tenha tentado receber amigavelmente

a quantia que alega ser-lhe devida por conta
do contrato levado a protesto. Para tanto, será
de rigor que o contrato faça-se acompanhar
de declaração firmada pelo advogado, sob
sua exclusiva responsabilidade, de que tentou
receber amigavelmente a quantia que alega
inadimplida.
Desta feita, o parecer que, respeitosamente,
apresento à consideração de V. Exa. é pela expedição de comunicado, a ser publicado por
três vezes no Diário Oficial, autorizando a recepção a protesto de contrato de honorários
advocatícios, desde que acompanhado de declaração firmada pelo advogado apresentante,
sob sua exclusiva responsabilidade, de que
tentou, sem sucesso, receber amigavelmente
a quantia que alega inadimplida.
Sub censura.
São Paulo, 2 de outubro de 2017.
(a) Iberê de Castro Dias
Juiz Assessor da Corregedoria
DECISÃO: Aprovo o parecer do MM. Juiz Assessor da Corregedoria, para determinar a expedição de Comunicado, a ser publicado por
três vezes no Diário Oficial, com o seguinte
teor: “Nos termos do parecer supra, fica autorizada a recepção a protesto de contrato de
honorários advocatícios, desde que acompanhado de declaração firmada pelo advogado
apresentante, sob sua exclusiva responsabilidade, de que tentou, sem sucesso, receber amigavelmente a quantia que alega inadimplida”.
São Paulo, 04 de outubro de 2017.
(a) MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS,
Corregedor Geral da Justiça
Advogado: RODRIGO EDUARDO MARIANO,
OAB/SP 360.449 (em causa própria).
COMUNICADO CG Nº 2383/2017
A Corregedoria Geral da Justiça comunica aos
senhores Tabeliães de Protesto de Letras e
Títulos que nos termos do parecer supra, fica
autorizada a recepção a protesto de contrato
de honorários advocatícios, desde que acompanhado de declaração firmada pelo advogado
apresentante, sob sua exclusiva responsabilidade, de que tentou, sem sucesso, receber amigavelmente a quantia que alega inadimplida.

