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Questão de justiça 
A Diretoria da Delegacia Sindical do Rio de Janeiro (DS/Rio) conclama os filiados do Sindifisco Nacional a uma profunda 
reflexão sobre o destino dos honorários de sucumbência da ação de conhecimento dos 28,86%, que poderão alcançar os 400 
milhões de reais. 

Em que pese o montante estratosférico, não podemos deixar de considerar – e aqui temos o âmago da questão – que, ao 
longo da execução, o Sindicato deu causa, por ação ou omissão, a graves prejuízos aos exequentes.     
Identificar as situações onde ocorreram os citados prejuízos e mensurá-los é fundamental para concluirmos não ser possível 
abrir mão de qualquer parcela desses 400 milhões de reais. Principalmente, da metade, conforme reivindica o Dr. João 
Humberto Martorelli, sem jamais ter praticado qualquer ato na ação de conhecimento.  
Conforme registra o perito judicial, nos autos do processo que corre na 28º Vara Civil de São Paulo, o próprio Sindifisco 
Nacional aponta, entre outros, os seguintes prejuízos:  

a) erro substancial em  88 processos, envolvendo 634 filiados, que causaram prejuízos médios de 120 mil reais por 
exequente. Prejuízo total estimado de 100 milhões de reais. Entretanto, há que se verificar se a perda se limita a este 
patamar médio, pois, atualmente, cada exequente deve receber aproximadamente 500 mil reais; 

b) erro no cálculo de execução em processos de homônimos, causando prejuízo aos filiados que tinham valores maiores 
a receber, pois a planilha errada muitas vezes indicava valor menor do que o de direito.  Nem o sindicato e nem o 
perito do juízo apontaram quantos exequentes encontram-se nesta situação e, por isso, não é possível estimar o 
tamanho do prejuízo; 

c) perda de prazo em dois processos, onde 20 exequentes foram prejudicados. Cada processo executa, em valor 
atualizado, cerca de 5 milhões de reais; 

d) execução em duplicidade (filiados do Rio Grande do Sul), por não observância dos períodos efetivamente autorizados 
pelos exequentes. 

Interessante apontar que o maior prejuízo aos exequentes pode ter sido causado, na hipótese de não ser revertido, 
justamente pelo Dr. João Humberto Martorelli, quando os Tribunais Superiores negaram recebimento dos Agravos de 
Instrumento interpostos por seu escritório de advocacia – o que resultou, ao final, no trânsito em julgado de mais de uma 
centena de ações com 2,2%, envolvendo número superior a 1.000 exequentes. 

Não obstante as primeiras rescisórias terem obtido sucesso, parece que houve mudança de entendimento dos tribunais e, se 
esta informação se confirmar, aqui teremos perda de centenas de milhões de reais. O citado causídico já relatou, em CDS, em 
2009, não possuir seguro de responsabilidade civil suficiente para cobrir tamanho prejuízo. Como o Sindicato não fez cumprir 
cláusula contratual nesse sentido, assume responsabilidade solidária quanto a esta perda. 

Extremamente prudente foi a decisão da Assembleia Nacional de autorizar a constituição de Fundo de Ressarcimento, para 
cobrir perdas incorridas pelos filiados que executam as ações pleiteando o pagamento do reajuste de 28,86%, em razão de 
ocorrência de falhas processuais, considerando os honorários de sucumbência integrais como aporte financeiro para o citado 
Fundo. 

Em nosso entendimento, antes de o Conselho de Delegados Sindicais (CDS) decidir se aceita acordo proposto pela DEN ao 
Conselho Curador de Assuntos Jurídicos (CCAJ), o Sindicato deveria informar à categoria quem são os exequentes 
prejudicados ao longo da execução, apontando a estimativa de prejuízo de cada um e o montante global da perda.  Somente 
depois desta etapa, teríamos a noção exata do que efetivamente estaríamos abrindo mão. 

Importante registrar que a execução da ação de 28,86% teve início com somente um processo, no qual todos os exequentes 
teriam idêntica sorte. Posteriormente, o Juízo determinou o desmembramento em grupos de dez exequentes por processo. 
Assim, alguns conseguiram 28,86% e outros – um grupo grande, por sinal – acabaram recebendo 2,2%. 

Dessa forma, consideramos justo que, se o fundo em questão cobrir todos os prejuízos dos exequentes e ainda sobrarem 
recursos, que esse superávit seja dividido igualmente entre os exequentes com percentual menor que 28,86%. 

 

 

  

 
Ação dos 28,86%: pontos cruciais 
Pleito do advogado – O Dr. João Humberto Martorelli, atual patrono da ação de execução,  reivindica o 

direito a receber verbas correspondentes ao honorário de sucumbência da ação de conhecimento dos 

28,86%, mesmo sem jamais ter atuado nesta causa, baseado nas seguintes premissas: a) seu escritório 

foi o responsável por reverter de 2,2% para 28,86% o direito dos exequentes; b) montou estrutura 

separada somente para cuidar da ação; c) a jurisprudência garante aos advogados, que atuaram na 

execução, o direito de receber a sucumbência da fase de conhecimento; d) disposição expressa do 

contrato firmado por ele e o ente sindical;  f) recebeu, por  seis (6) anos, verbas a esse título do 

Sindifisco Nacional; e, g) se não estivesse previsto o recebimento de honorários de sucumbência da 

ação de conhecimento, sua proposta de remuneração seria bem maior. 

Ausência de atuação – A argumentação não se sustenta em quaisquer desses pontos. A jurisprudência 

dos diversos tribunais do País pacificou o entendimento de que os honorários de sucumbência 

determinados na sentença exequenda pertencem ao advogado que atuou na fase de conhecimento, 

como remuneração do serviço profissional então prestado. Em sendo o mesmo destituído 

posteriormente, na fase executória, e constituindo-se novo advogado, a este somente cabem os 

eventuais honorários da execução. 

Um ano antes de contratar o Dr. Martorelli, a Assembleia Nacional da categoria de 13/12/2007 

autorizou o Sindicato a contratar o Escritório Bulhões, Mibielli e Advogados Associados para reverter o 

entendimento desfavorável do TRF 5° Região, que tinha reconhecido somente o percentual de 2,2% do 

reajuste de 28,86% devido aos auditores. O mesmo foi feito com o Escritório Advocacia Jair Ximenes 

S/C.  Se somarmos a remuneração destes dois escritórios, não chegamos a 20 milhões de reais. Mesmo 

admitindo-se que o Dr. Martorelli auxiliou na reversão do percentual obtido pelos exequentes, jamais 

seria o caso de lhe ser reconhecido valor 20 vezes superior ao dos Drs. Nabor Bulhões e Jair Ximenes.  

Remuneração já definida – A remuneração pelo êxito está perfeitamente definida no contrato por ele 

firmado com o Sindicato, que passaria de 1,75% do ganho dos exequentes, para 3%. O primeiro 

percentual, caso fosse mantido 2,2%, e o segundo, se houvesse a conversão para 28,86%. 

Estrutura – A montagem da estrutura apartada do seu escritório, visando a dar continuidade à 

execução dos processos, foi prevista contratualmente, e o Sindicato assumiu todo o ônus financeiro 

para mantê-la. 

Afronta à boa-fé – O Dr. Martorelli apresentou a terceira maior proposta de honorários advocatícios, 

dentre os cinco escritórios pesquisados, na época. Caso se somasse àquele montante a tentativa de 

receber qualquer outro valor – principalmente, na ordem de 50% dos honorários de sucumbência da 

ação de conhecimento –, certamente outro escritório seria o escolhido. Vencer a concorrência e 

pretender abocanhar tal verba fere o princípio da boa-fé. 

O advogado sustenta seu direito na seguinte cláusula contratual: III. Sucumbência - O Escritório 

fará jus, adicionalmente à Parte Fixa e à Parte Variável dos honorários, ao percentual que 

corresponder a 48% (quarenta e oito por cento) de toda e qualquer verba de honorários a que 

for condenada a União em função do ônus sucumbencial. 

Contudo, a própria redação restringe seu direito, em vez de ampliá-lo: o verbo “ir”, no futuro do 

subjuntivo (“for”), indica casualidade, incerteza ou possibilidade em orações subordinadas que se 

referem ao futuro. Ou seja: fixação futura dos honorários a ação de execução. Algo incompreensível, 

pois a ação de conhecimento transitara em julgado quase dez anos antes e a União já tinha sido 

condenada em 10%! 

 




