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RESUMO 

O presente trabalho busca apresentar questões acerca da constitucionalidade dos 

honorários sucumbenciais dos advogados públicos. Para isso, inicia apresentando os 

tipos de verbas honorárias existentes no ordenamento jurídico brasileiro nos dias 

atuais. Em seguida, identifica as origens dos honorários advocatícios e a evolução 

normativa brasileira que culminou com a mudança de titularidade dos honorários 

sucumbenciais (deixando de ser pago ao vencedor da demanda para pertencer ao 

causídico deste), ressaltando a inclusão da norma, no novo Código Processual Civil, 

que prevê que os advogados públicos também seriam contemplados com essa verba. 

Essa previsão legal - os advogados públicos são também os titulares dos honorários 

sucumbenciais – provocou dissensões jurídicas, acarretando decisões judiciais 

contrapostas e certa insegurança jurídica, até que o tema foi, de certo modo, 

pacificado então pelo Supremo Tribunal Federal, mediante controle concentrado de 

constitucionalidade, decidindo pela compatibilidade entre tal norma impugnada 

perante o texto da Lei Maior. Não obstante, o debate acerca dessa matéria ainda não 

se encerrou, podendo o Legislativo acender as discussões novamente. Isso porque, 

até o presente momento, há um Projeto de Lei, em tramite na Câmara dos Deputados, 

que prevê a revogação do artigo do Código de Processo Civil que dispõe sobre o 

direito dos advogados públicos à percepção da verba sucumbencial. Se tal projeto for 

aprovado, emerge um novo paradigma no cenário jurídico brasileiro: “é constitucional 

os advogados públicos não fazerem jus aos honorários sucumbenciais?” Por fim, o 

trabalho critica as decisões jurisprudenciais abordadas, e estabelece que o fim da 

verba sucumbencial no ordenamento jurídico pátrio, tanto para advogados públicos 

quanto para seus pares da esfera privada, se demonstra uma boa solução para tal 

controvérsia, encerrando, assim, distorções legais que são mais vantajosas à classe 

dos patronos. 

PALAVRAS-CHAVES: Honorários sucumbenciais. Advogados públicos. Origem dos 

honorários advocatícios. Constitucionalidade. 

 

 

 



ABSTRACT 

The present work seeks to present questions about the constitutionality of the 

succumbential fees of public lawyers. To this end, it starts by presenting the types of 

fees existing in the Brazilian legal system today. Then, it identifies the origins of the 

attorney fees and the Brazilian normative evolution that culminated in the change of 

title of the defeat’s fees (stop being paid to the winner of the demand to belong to the 

attorney), highlighting the inclusion of the rule, in the new Civil Procedural Code , which 

provides that public lawyers would also be awarded this amount. This legal provision - 

which foreeses that public lawyers are also the holders of the succumbent fees - 

caused legal dissensions, leading to opposing jurisprudence and a certain legal 

uncertainty, until the subject was, in a way, pacified then by the Supreme Federal 

Court, through concentrated control of constitutionality, deciding on the compatibility 

between such a contested rule before the text of the Major Law. Nevertheless, the 

debate on this matter hasn't yet ended, and the Legislative may ignite the discussions 

again. This is because, up to the present moment, there is a Bill of Law, pending in the 

Chamber of Deputies, which provides for the repeal of the article of the Civil Procedure 

Code that disposes about for the right of public lawyers to this perception of 

sucumbential fees. If such a project is approved, a new paradigm emerges in the 

Brazilian legal scenario: “is it constitutional for public lawyers not to be entitled to 

defeat's fees?” Finally, the work criticizes the jurisprudential decisions addressed, and 

establishes that the end of the sucumbencial fees in the national legal system, both for 

public lawyers and for their peers of the private career, proves to be a good solution 

for such controversy, thus ending distortions which are more advantageous to the class 

of lawyer. 

Keywords: Defeat’s fees. Public lawyers. Origin of attorney fees. Constitutionality. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os advogados públicos desempenham funções essenciais à justiça e à 

existência do Estado Democrático de Direito, posto que, na forma da lei, possuem a 

incumbência de defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe o artigo 1821 do Código de 

Processo Civil. 

Apesar da redação constitucional apenas mencionar a representação judicial 

(artigo 1312), a atividade dos advogados públicos não se restringe apenas a prática 

contenciosa, contemplando além da representação judicial, a extrajudicial da União e 

dos demais entes Federativos. Ademais, os membros da advocacia pública também 

exercem atividades consultivas, assessoramento jurídico, prestando orientações ao 

Poder Executivo em cada nível da Federação.  

Por representação judicial, tem-se como a legitimidade conferida ao advogado 

público para atuar em juízo, independente do polo processual – ativo ou passivo –, 

como se o Estado fosse. Nesse seguimento, a representação extrajudicial muito se 

assemelha a judicial, diferenciando-se exclusivamente pelos órgãos competentes 

para julgamento das lides, os quais não exercem jurisdição. No que tange as funções 

de consultoria e assessoramento exercidas pela Advocacia Pública, destaca-se o 

caráter preventivo da atuação profissional, verificando se os atos (ou omissões) que 

serão praticados (ou não praticados) pelo Executivo são compatíveis com as normas 

do ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, balizando a administração pública pelo 

princípio de segurança jurídica, e evitando, de certo modo, questionamentos ulteriores 

acerca da legalidade ou constitucionalidade dos atos (omissões) praticados. 

Assim, como em todas as demais profissões, os advogados públicos recebem 

contraprestações pecuniárias em razão dessas atividades exercidas: (i) o subsídio, 

sendo efetivamente pago pelo Estado de modo fixo e mensal, por todas as funções 

 
1 Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em 
todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração 
direta e indireta. 
2 Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que 
dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 
jurídico do Poder Executivo. 
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desempenhadas, sejam elas consultivas ou contenciosas; (ii) honorários 

sucumbenciais, pagos pela parte vencida no processo, ao patrono representante do 

ente estatal, como espécie de premiação pela vitória na área contenciosa.   

Ocorre que, nas últimas décadas, evoluções normativas acerca da natureza 

dos honorários sucumbenciais provocaram grande celeuma no que concerne a 

constitucionalidade de tais verbas destinadas aos advogados públicos. 

Basicamente, os honorários sucumbenciais outrora eram de titularidade da 

parte vencedora, como meio de ressarcir as despesas realizadas com a contratação 

de advogado, fosse ele público ou privado.  

Assim, se uma pessoa A ajuizasse uma ação contra B, ambos deveriam 

desembolsar recursos para contar com uma defesa técnica de um causídico mediante 

pagamento de honorários contratuais. Nesse sentido, entendia-se que os honorários 

sucumbenciais, pagos pelo sucumbente ao vencedor, seria um meio de compensação 

pelo prejuízo que este sofreu com o pagamento da defesa técnica.  

Seguindo o exemplo acima, se a pessoa A fosse a vencedora, a pessoa B lhe 

pagaria o montante que foi necessário gastar com honorários para contratação do 

advogado. Do contrário, se a pessoa B fosse a parte ganhadora, a pessoa A lhe 

ressarciria.  

Dessa forma, conforme leciona Helena Abdo (ABDO; 2006, p. 8-9 apud PINHO; 

SALLES; 2012; p. 262) a finalidade dos honorários sucumbenciais seria de tão 

somente repor a situação – pecuniária – ao status em que a pessoa estaria caso o 

processo não tivesse sido necessário. 

Nesse mesmo sentido, o doutrinador Leonardo Grego (GRECO; 2009; p. 446) 

também assevera:  

Na sua origem, os honorários da sucumbência visavam ressarcir o vencedor, 
pelo menos parcialmente, das despesas que ele tinha feito com a contratação 
do seu advogado. Contudo, esse ressarcimento não corresponde 
necessariamente ao valor contratualmente ajustado pelo vencedor com o seu 
patrono, mas é arbitrado pelo juiz, por equidade, em bases que considere 
razoáveis. Se os dois litigantes têm de pagar o respectivo advogado, o 
vencedor deve, pelo menos em parte, recuperar aquilo que desembolsou com 
o pagamento do seu advogado. Essa é a ideia original dos honorários da 
sucumbência.  
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Todavia, essa ideia também evoluiu e, hoje, no Brasil, os honorários da 
sucumbência são receita própria do advogado.  

[...] 

Hoje, entende-se que os honorários da sucumbência podem ser executados 
pelo próprio vencedor ou pelo seu advogado indistintamente, mas eles são 
receita do advogado. Então, eles perderam aquele sentido de ressarcimento 
do vencedor pelas despesas com a contratação do seu advogado e passaram 
a ser uma receita a mais que o advogado do vencedor percebe.    

Contudo, como já dito, ocorreu, no ordenamento jurídico pátrio, uma mudança 

de entendimento sobre a natureza jurídica de tais verbas, tendo sido consolidada com 

a promulgação do Código de Processo Civil em vigor: a titularidade dos honorários 

sucumbenciais passa a ser dos advogados – privados e públicos – e não mais das 

partes vencedoras.  

Logo, emergiram no cenário jurídico correntes doutrinárias contrapostas, e até 

mesmo decisões judiciais divergentes no que tange à constitucionalidade dos 

honorários sucumbenciais dos advogados públicos, produzindo demasiada 

insegurança jurídica sobre este tema.  

Diante desse contexto de incertezas, o Supremo Tribunal Federal, em recente 

decisão3, pacificou o entendimento atual, declarando a constitucionalidade dos 

honorários sucumbenciais percebidos por advogados públicos, embora limitando a 

norma legal a fim de que a soma de subsídios e honorários não exceda o teto 

remuneratório. 

Em contrapartida a um certo consenso alcançado na seara jurídica, ante a 

hodierna decisão da Suprema Corte, no setor político o cenário é diferente. Desde 

2019, tramita na Câmara dos Deputados Federais, a PL 6.381/19, cuja autoria 

pertence ao deputado federal do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, PARTIDO 

NOVO-RS, no qual prevê a revogação do texto normativo que atribui a titularidade dos 

honorários de sucumbência aos advogados públicos (art. 85, §19 do Código de 

Processo Civil4). 

Caso o projeto de lei em comento seja aprovado, em resposta a decisão do 

STF, o debate acerca da constitucionalidade de tais verbas reacende, embora de uma 

 
3 Decisão em sede de ADI 6.053, conforme será abordado mais a frente.  
4 § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 
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outra perspectiva: “é constitucional os advogados públicos não serem os titulares dos 

honorários sucumbenciais?”.  

Nesse sentido, o presente trabalho se desenvolverá do seguinte modo: 

inicialmente, será abordado a diferença entre os tipos de honorários existentes: 

contratuais, arbitrados e de sucumbência, sendo este último o foco deste estudo.  

Em seguida, será apresentada uma breve evolução histórica dos honorários 

advocatícios, cujas origens remontam ao direito romano, berço da tradição jurídica 

ocidental. Ato contínuo, será abordado as mudanças doutrinárias acerca da verba de 

sucumbência no ordenamento processual pátrio e a afetação desse entendimento na 

carreira da advocacia pública. 

 Será analisado também decisões jurisprudenciais divergentes acerca desse 

tema, quais sejam, do TRF-2 e TRF-5, com os devidos argumentos contrapostos. O 

presente trabalho também se debruçará, como já observado, sobre a decisão recente 

do STF em sede de ADI, esmiuçando os votos opostos dos Ministros Marco Aurélio e 

Alexandre de Moraes, como também discorrerá sobre o Projeto de Lei que pretende 

revogar à titularidade dos honorários sucumbenciais aos advogados públicos. 
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2 TIPOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Para se alcançar máxima compreensão acerca dos honorários sucumbenciais, 

objeto de análise desse trabalho, impende apresentar todas as espécies de honorários 

existentes em nosso ordenamento jurídico e diferenciá-las, eliminando, assim, 

qualquer tipo de imprecisão conceitual no tocante a essa matéria.  

Os honorários advocatícios, em todas as suas espécies, possuem 

fundamentação legal na Lei Federal nº 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil (EOAB). Assim, preceitua o caput do art. 22 da referida lei: 

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência.”.  

À vista disso, observa-se que para além dos honorários sucumbenciais, o texto 

legal prevê a existência de outros dois tipos de honorários, quais sejam, os 

convencionados e os fixados por arbitramento judicial.  

A seguir, será realizada uma exposição sobre cada um dos honorários 

advocatícios e suas nuances. 

 

2.1 HONORÁRIOS CONVENCIONAIS 

Como o próprio nome já denota, os honorários convencionais, também 

denominados como honorários contratuais, são os estipulados entre o cliente e o seu 

advogado, tendo como prestação o exercício de uma atividade jurídica, e, como 

contraprestação, um valor já acordado pelo patrono e representado. 

Por ser uma relação contratual, isto é, um acordo de vontade entre parte e 

advogado, prepondera o princípio da liberdade contratual, como regra geral, não 

cabendo ao Poder Judiciário qualquer interferência que vise redimensionar o que fora 

pactuado. As exceções admitidas estão relacionadas as hipóteses de má-fé, quando 

houver constatação de vício na manifestação de vontade seja do contratante ou do 

contratado (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 20). 
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Malgrado tais considerações, há alguns critérios para se estabelecer o preço 

dos serviços do advogado. O Código de Ética e Disciplina da OAB prevê a existência 

de um limite mínimo a ser cobrado pelo advogado, através do tabelamento de valores 

mínimos, determinados por cada Conselho Seccional. A justificativa para tal regra é 

extraída do entendimento de que determinadas remunerações seriam consideradas 

um desprestígio e aviltamento da prática advocatícia (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 22). 

Em contrapartida, não há qualquer previsão tabelada para valores máximos a 

serem cobrados pelos causídicos. Apenas é sugerida moderação na hora da 

cobrança, o que se demonstra completamente subjetivo e relativo, haja vista as 

diversas variáveis que podem afetar o preço estipulado (conhecimento, experiência, 

histórico de sucesso em demandas, prestígio no mercado). Um único limite máximo 

objetivo está contido no art. 50 do Código de Ética da OAB5, aduzindo que nos 

contratos quota litis (explicação em breve), os honorários contratuais, quando 

acrescidos dos honorários de sucumbência, não poderão ser superiores às vantagens 

advindas a favor do cliente.  

O gênero dos contratos de honorários se subdivide em algumas espécies, que 

variam de acordo com a remuneração, o serviço prestado, quando o valor será 

recebido, entre outros. 

O modo mais comum é a contratação do advogado pela parte para prestação 

de um serviço jurídico certo, por uma remuneração fixa (podendo ser pago à vista ou 

parcelado) estabelecida previamente pelo patrono (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 19).  

Para além desse, é comum também que indivíduos remunerem periodicamente 

(mensalmente, semestralmente etc.) advogados, para prestação de serviços incertos 

que se sucedam no decorrer desses pagamentos. Tal contratação se assemelha à 

apólice de seguros, no qual a contratante receberá da contratada qualquer tipo de 

assistência jurídica necessária, no período ajustado (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 19). 

Insta salientar também o quota litis, assim denominado os honorários auferidos 

em percentual sobre o resultado procedente da demanda. Configura-se, na maioria 

 
5 Art. 50. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente 
representados por pecúnia e, quando acrescidos dos honorários da sucumbência, não podem ser 
superiores às vantagens advindas a favor do cliente. 
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das vezes, um contrato de “risco”, pelo qual o advogado assume a possibilidade da 

derrota, e consequentemente, resta gratuito o seu trabalho (VIEIRA; ZERNOV; 2019; 

p. 19).  

Há também a forma mesclada das espécies contratuais supramencionadas. 

Como exemplo, cita-se a hipótese de um advogado que recebe remuneração 

periódica e também uma participação percentual sobre o resultado favorável no 

contencioso (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 19).    

 

2.2 HONORÁRIOS ARBITRADOS 

O arbitramento de honorários se dá em virtude de três situações: (i) quando o 

advogado é defensor dativo; (ii) quando o advogado não possui contrato com o cliente, 

e, nesse sentido, o cliente restando sem pagar voluntariamente os honorários; (iii) nos 

casos em que a sentença transitada em julgada for omissa quanto aos honorários de 

sucumbência (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 57). 

 

2.2.1 Defensor Dativo 

Com relação aos honorários arbitrados em favor do defensor dativo, este tem 

seu fundamento legal extraído do art. 22, §1º do Estatuto da OAB: 

O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente 
necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da 
prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 

Basicamente, na eventualidade de uma impossibilidade de atuação da 

Defensoria Pública, o juiz deve indicar um advogado para representar a parte 

hipossuficiente. Inclusive, o mesmo estatuto prevê como infração disciplinar: “recusar-

se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de 

impossibilidade da Defensoria Pública” conforme art. 34, inciso XII, EOAB (VIEIRA; 

CERNOV; 2019; p. 57). 

A verba arbitrada em favor do defensor dativo independe do resultado da lide, 

não se confundindo com os honorários de sucumbência. Na verdade, destina-se a 
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substituir a verba contratual, que ao invés de ser paga pela parte juridicamente 

necessitada, é custeada pelo Estado (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 59). 

 

2.2.2 Ausência de contrato 

O art. 48 do Código de Ética e Disciplina da OAB6 estabelece que os honorários 

contratuais sejam preferencialmente realizados por escrito. Apesar de não ser o único 

meio de comprovar a contratação de um serviço advocatício, é um excelente modo de 

se externar o que foi acordado entre patrono e parte.  

Entretanto, ainda que não haja qualquer contrato, a atividade jurídica prestada 

pelo causídico não deve deixar de ser remunerada. A ausência de contrato não isenta 

o cliente do ônus da contraprestação pecuniária. Nessa perspectiva, preceitua o art. 

22, §2º do Estatuto da Advocacia: 

Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por 
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor 
econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 

Os honorários fixados pelo juiz devem respeitar a Tabela de Honorários da 

OAB, bem como os parâmetros fixados no art. 85, §2º, do CPC. 

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, 
atendidos: 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; 
III - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 
serviço. 

 

Ademais, o arbitramento de honorários nesses casos também é cabível nos 

serviços extrajudiciais, como, por exemplo, processos administrativos (VIEIRA; 

CERNOV; 2019; p. 60).  

 
6 Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em 
sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito. 
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Da mesma forma que nos honorários do Defensor Dativo, o arbitramento não 

depende de resultado favorável. Substitui, portanto, os honorários contratuais e não 

os sucumbenciais. 

 

2.2.3 Sentença Omissa 

Na vigência do Código Processual Civil de 1973, quando a Sentença transitada 

em julgado se olvidava quanto aos honorários sucumbenciais, estes eram 

considerados inexistentes no plano jurídico. Inclusive, o STJ, através da Súmula nº 

453, consolidou esse posicionamento: “Os honorários sucumbenciais, quando 

omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou 

em ação própria” (VIEIRA; CERNOV; 2019; p. 61). 

Entretanto, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a referida 

Súmula caducou, restando superada, conforme o §18º do art. 85 do CPC: “Caso a 

decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu 

valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança”. 

Nesse caso, o honorário arbitrado pelo juízo em ação autônoma substituirá o 

sucumbencial, pelo qual a ação principal restou silente, dependendo, portanto, do 

resultado da demanda.  

 

2.3 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

 O conceito de honorários sucumbenciais, tema central deste trabalho, como já 

mencionado, sofreu algumas alterações ao longo da história do Direito (que serão 

pormenorizadas adiante). Nesse sentido, a definição apresentada nesse momento 

será alicerçada exclusivamente em critérios legais e doutrinários contemporâneos, de 

acordo com as normas processuais vigentes no Brasil.  

Honorários de sucumbência são os que derivam do resultado da demanda, 

fixados pelo juízo durante o curso processual, em favor do advogado da parte 

vitoriosa, e que devem ser suportados pela parte sucumbente. 
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É o que diz o art. 85, caput, do CPC/15, que disciplina esse tema, veja-se: “A 

sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Nos 

parágrafos subsequentes observa-se as explicações gerais sobre como funciona esse 

instituto no ordenamento processual brasileiro, dos quais serão discorridos abaixo os 

aspectos mais relevantes.  

 Além da condenação na sentença, prevista no caput, outras hipóteses ensejam 

a condenação em honorários sucumbenciais. Assim: “São devidos honorários 

advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, 

na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (§1º do 

art. 85 do CPC). 

Ademais, os honorários sucumbenciais deverão também ser fixados pelo juízo 

entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação ou proveito econômico obtido pelo vencedor. Caso haja 

impossibilidade de aferição desse valor, a porcentagem será aplicada sobre o valor 

atualizado da causa, devendo ser observado: (i) o grau de zelo do advogado; (ii) o 

local de prestação do serviço jurídico; (iii) a natureza, bem como a importância da 

causa; (iv) a tarefa realizada pelo causídico, e o tempo empenhado em sua atuação 

profissional. É o que prevê o §2º do art. 85 do CPC.  

Quando o proveito econômico ou o valor da causa forem irrisórios, o juiz fixará 

o valor dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, seguindo os critérios 

acima destacados (art. 85, §8º, do CPC).  

Também, caso haja perda superveniente do objeto, quem deu causa ao 

processo deverá pagar honorários sucumbenciais (§10, art. 85 do CPC).  

 Nos julgamentos dos recursos, também serão cabíveis honorários 

sucumbenciais, os quais são denominados pela doutrina de honorários recursais. O 

Tribunal, considerando o labor adicional do patrono, majorará os honorários fixados 

na instância inferior, independente de quem tenha sido o vencedor/vencido quando 

da decisão recorrida (art. 85, §11, do CPC). 
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Sendo, a Sentença transitada em julgada, omissa no tocante aos honorários 

sucumbenciais, poderá o advogado mover ação autônoma para obtê-los (§18, art. 85, 

CPC). 

Ademais, tem-se na norma contida no §19, do art. 85 do CPC, conteúdo de 

extrema relevância para o presente trabalho, pois dispõe que: “Os advogados públicos 

perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.” 

Vislumbra-se, dessa forma, que atualmente os honorários sucumbenciais são 

de propriedade dos advogados, sendo estendido expressamente tal direito aos 

advogados públicos. Mas nem sempre foi assim. É o que se verá a seguir.  
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3 EVOLUÇÃO NORMATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A MUDANÇA 
DE TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 

 A advocacia é condição sine qua non à existência dos honorários. Estes, nada 

mais são do que a contraprestação pelos serviços prestados pelos advogados. Sendo 

assim, para compreender a origem dos honorários advocatícios faz-se necessário 

remeter aos primórdios da advocacia. 

 Primeiramente, cabe salientar que as evidências históricas são escassas, 

sendo impossível delimitar com precisão o surgimento dessa profissão. 

 Conforme leciona Luiz Lima Langaro, a narrativa histórica aponta para Grécia 

Antiga como berço da advocacia. Contudo, é em Roma que a profissão adquire 

individualidade e autonomia, posto que, em vez da eloquência grega, originou-se a 

técnica pela casuística, pela ciência, e o discurso fora substituído pelo parecer jurídico, 

a forma verbal pela escrita, dando início ao que temos como processo (LANGARO; 

1996; p.40).  

Inicialmente, no Direito Romano, a discussão acerca dos honorários 

advocatícios desembolsados pela parte sucumbente em benefício do vencedor não 

era tão relevante, pela própria estrutural jurídica da época. Em linhas gerais, as 

próprias partes compareciam pessoalmente para exercer sua defesa. Os defensores, 

que exerciam a função dos advogados atuais, não representavam os clientes. 

Diferentemente dos dias atuais, os defensores eram chamados apenas para prestar 

auxílio jurídico em processos, e quando assim faziam, em regra eram atuações 

gratuitas ou em troca de favores políticos. (PINHO; SALLES; 2012; p. 260) 

Essencialmente, a litigância processual representava um risco as partes, no 

que tange exclusivamente as despesas e custas, pois desconsiderava o êxito da 

demanda, à sucumbência, ou quaisquer outros aspectos, não havendo qualquer tipo 

de reparação pecuniária devida ao vencedor, pela parte sucumbente, por tais valores 

arcados (despesas e custas), apenas o valor da condenação (SANTOS FILHO; 1998; 

p. 32).  

Com o tempo, evoluções normativas foram se sucedendo, mas nenhuma 

dessas mudanças possuía o condão de compensar o vencedor por aquilo que já havia 

despendido injustamente, caso seu direito fosse reconhecido sem que houvesse a 
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necessidade da prestação jurisdicional. Em uma dessas evoluções legais, as partes 

passaram a realizar depósitos judiciais, perdendo, o vencido, o valor depositado, ao 

final do processo. Todavia, o confisco do valor depositado não era revertido em um 

ressarcimento a parte vitoriosa, mas sim em favor dos sacerdotes ou do Erário 

(SANTOS FILHO; 1998; p. 32).  

Ainda nesse período surgiu, do mesmo modo, a actio dupli, que nada mais era 

do que uma ação movida em face do sucumbente que injustamente resistisse à 

pretensão do autoral/vencedor, pelo dobro do valor do objeto da condenação. Verifica-

se que não se tratava de um ressarcimento, mas sim de uma nova condenação 

(SANTOS FILHO; 1998; p. 32).  

Incumbe ressaltar, que a condenação do sucumbente conservava uma 

natureza substancialmente penal, e, nesse sentido, não se demonstra razoável que o 

Direito Romano tenha se manifestado em outras ocasiões contra o sucumbente, para 

impor-lhe outra responsabilidade que ultrapasse os limites da condenação (CAHALI; 

1978; p. 6).  

A partir da Constituição de Zenão, em 487, a natureza da condenação, calcada 

na pena, sem qualquer reversão ao vencedor é abandonada. Ademais, introduz-se 

uma inovação no ordenamento jurídico: o juiz, na sentença, irrogará ao vencido a 

obrigação de pagar todas as despesas do processo, sendo também facultado ao 

magistrado a possibilidade de acrescentar até o décimo das despesas realizadas, se 

convencido da temeridade do sucumbente – tal acréscimo seria destinado ao Fisco, 

exceto nos casos em que o juiz decidisse atribuir uma parte ao vitorioso, para 

reparação do dano (CAHALI; 1978; p. 7)  

Destarte, passa a vigorar um novo sistema processual, no qual o ressarcimento 

das despesas e custas ao vencedor independem da má-fé na atuação do vencido. 

Torna-se a ser uma condição sine qua non (da essência) do processo, uma vez que 

sempre que houver um vencedor e um vencido, haverá ressarcimento deste a aquele, 

ainda que haja boa-fé.  Em razão disso, entende-se que o direito romano consagrou 

o princípio da condenação do vencido nas despesas e custas jurídicas (SANTOS 

FILHO; 1998; p. 32).  



21 

 

No direito canônico, a sucumbência não adquiriu qualquer caráter especial, 

sendo estranha como princípio absoluto. Não se vislumbrava a condenação nas 

despesas como ressarcimento ao vencedor, mas como pena capaz de frear a atuação 

dos litigantes temerários (CAHALI; 1978; p. 8). Como se observa, houve um 

retrocesso hermenêutico, de modo que, a ideia da responsabilização do vencido pelos 

encargos da lide retroage ao período do direito romano.  

Já nas doutrinas modernas que se tem conhecimento, o primeiro jurista a 

romper com a ideia dessa responsabilização como pena, superando os arbítrios 

judiciais a respeito das despesas processuais ante a ausência de um conceito 

doutrinário sólido, foi o eminente Adolfo Weber. Em contrassenso a ideia 

predominante, o jurista desenvolveu a teoria de que a condenação nas despesas se 

tratava apenas da restituição do prejuízo do vencedor. Dessa forma, Yussef Said 

Cahali (CAHALI; 1978; p. 9) explica os motivos que levaram Weber a tal exegese: 

Repelindo a opinião então generalizada, que divisava na condenação uma 
pena imposta ao litigante temerário, Weber afirma o princípio segundo o qual 
esta condenação, ao contrário, não é senão o ressarcimento do prejuízo do 
vencedor. E coloca na base deste princípio, bem como de seus limites, uma 
dupla fundamentação, qual seja, a culpa aquiliana do Direito Romano e a 
equidade; se insuficiente, por si só, o princípio da culpa aquiliana, impõe-se 
o recurso à equidade para legitimar o ressarcimento dos danos que resultam 
de todo ato injusto. Assim também da lide que se revela injusta, através da 
sucumbência. 

Essa teoria manteve-se até pouco tempo, embora, recentemente, uma nova 

interpretação no Direito Pátrio transformou completamente a lógica dos honorários 

advocatícios, conforme será abordado em breve.  

No Brasil, no período das Ordenações, a advocacia também possuía munus 

público, dessa forma, o advogado era considerado um funcionário da justiça (oficial 

do foro). Não obstante, os advogados que exerciam a prática forense eram impedidos 

de auferir qualquer tipo de remuneração, seja do Estado, ou mesmo de seu 

representado, alcançando seu estipêndio exclusivamente através dos emolumentos, 

taxados no regimento de custas (ARAÚJO; 2008; p. 4). 

Tamanha era a vedação a essa remuneração a atividade advocatícia, que, 

inclusive, foram instituídas normas austeras para reforçar a proibição, como o alvará 

de 1.8.1774. Apenas no período Imperial, mediante o Decreto nº 5.737, em 1874, foi 

autorizado a contratação remunerada dos advogados, com a possibilidade de se 
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convencionar a modalidade quota litis. Em que pese o avanço permissivo, esta 

somente previa a contratação de honorários contratuais (SANTOS FILHO; 1998; p. 

33).   

No que tange aos honorários sucumbenciais, necessário é destacar um 

aspecto histórico relevante. Até a Constituição Federal de 1937, cada unidade da 

Federação era competente para legislar sobre matéria processual, disciplinando-a a 

seu modo. Sendo assim, embora houvesse naturalmente uma tendência de 

alinhamento das disposições legais, os diplomas legislativos sempre divergiam em 

determinados pontos. Por conseguinte, os tribunais tampouco eram exatamente 

uniformes quanto aos critérios da condenação do litigante vencido em honorários 

sucumbenciais – ao vitorioso (CAHALI; 1978; p. 27). 

Até mesmo o Código de Ética da OAB, que passou a viger em 1934, restou 

silente acerca dos honorários de sucumbência. Tal código recomendava a contratação 

dos honorários convencionais por escrito, proibia qualquer associação ao cliente, 

estabelecia a fixação moderada dos honorários atendendo a oito requisitos, mas não 

apresentou qualquer menção aos honorários de sucumbência (KANAYAMA; 

KANAYAMA; 2017; p. 150). 

Assim, apenas a partir do Código Processual Civil de 1939, este nacional, 

houve uma pacificação jurídica do tema. Assim, o Códex estabeleceu em seus artigos: 

Art. 63. Sem prejuízo do disposto no art. 3º, a parte vencida, que tiver 
alterado, intencionalmente, a verdade, ou se houver conduzido de modo 
temerário no curso da lide, provocando incidentes manifestamente 
infundados, será condenada a reembolsar à vencedora as custas do 
processo e os honorários do advogado. 

Art. 3º Responderá por perdas e danos a parte que intentar demanda por 
espírito de emulação, mero capricho, ou erro grosseiro. 

Art. 64. Quando a ação resultar de dolo ou culpa, contratual ou extra-
contratual, a sentença que a julgar procedente condenará o réu ao 
pagamento dos honorários do advogado da parte contrária. 

Art. 205. No caso de absolvição da instância, o autor será condenado ao 
pagamento das despesas feitas pelo réu com o preparo da defesa, 
inclusive honorários de advogado, que o juiz arbitrará. 

(sem grifos no original)  

Isso posto, verifica-se, a partir da letra da lei, uma tendência de 

responsabilização pelos honorários apenas em razão da culpa ou dolo do perdedor 
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da demanda. Acontece que, essa tendência normativa limitativa (restringido a 

responsabilização à culpa e dolo) destoou do espírito jurídico da época, tendo a 

doutrina e jurisprudência repelido hermeneuticamente essa conceituação, 

substituindo-a por uma versão mais elástica (CAHALI; 1978; p. 28).  

Após 25 anos da vigência do texto original, o legislativo convergiu com os 

anseios da comunidade jurídica, suprimindo a exigência de dolo e culpa para 

responsabilização em honorários sucumbenciais. Através da Lei nº 4.632/65, alterou 

o art. 64, que assim passou a vigorar: 

Art. 64 A sentença final na causa condenará a parte vencida ao pagamento 
dos honorários do advogado da parte vencedora, observado, no que fôr 
aplicável, o disposto no art. 55.   

O Código de Processo Civil de 1973 seguiu os desígnios do legislador de 1965, 

mantendo, portanto, em seu art. 20, o preceito fundamental relativo ao ônus dos 

honorários e a quem seria de direito. Nesse sentido, previa que: “A sentença 

condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

de advogado.”. Resta evidente a intenção do legislador em atribuir a titularidade dos 

honorários de advogado (sucumbência) ao vencedor da lide. 

Esse intuito fica mais nítido ao se analisar a Exposição de Motivos do 

supracitado Códex: 

O projeto adota o princípio do sucumbimento, pelo qual o vencido responde 
por custas e honorários advocatícios em benefício do vencedor (art. 23). “O 
fundamento desta condenação”, como escreveu Chiovenda, “é o fato objetivo 
da derrota; e a justificação deste instituto está em que a atuação da lei não 
deve representar uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se 
efetiva; por ser interesse do Estado que o emprego do processo não se 
resolva em prejuízo de quem tem razão e por ser, de outro turno, que os 
direitos tenham um valor tanto quanto possível nítido e constante”. 

Como bem destaca Alexandre de Paula Tambani (TAMBANI; 2014; p. 16): 

O espírito do legislador brasileiro de 1973, em total consonância com a 
doutrina e o interesse público, firmou os honorários de sucumbência como 
verdadeiro direito subjetivo da parte vencedora, destinando-se a aliviá-la da 
diminuição patrimonial decorrente das despesas que realizou para obter 
sucesso na demanda judicial. 

Apesar disso, em 1976, a redação original desse artigo (art. 20) fora alterada 

para incluir a asserção de que a verba sucumbencial permaneceria devida ainda que 

o advogado tivesse atuado em causa própria. Essa mudança afigurou-se como 
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precedente lógico essencial para a mudança de titularidade dos honorários 

sucumbenciais.  

Ora, até então, os honorários sucumbenciais tinham a função de ressarcir a 

parte vencedora pelas despesas com a contratação do advogado para sua defesa. 

Nesse raciocínio, nos casos de autodefesa, previstos no art. 36 do CPC/737, não 

haveria qualquer dispêndio pecuniário com advogado, e, portanto, não haveria 

necessidade de ressarcimento.  

Ademais, a alteração do art. 20 do CPC/73, acrescentou a condenação em 

honorários sucumbenciais apenas nos casos em que o advogado tivesse atuado em 

causa própria. Nos casos de defesa própria de indivíduos que não estivessem 

inscritos nos quadros da OAB, conforme as exceções do art. 36 do CPC/73, não havia 

qualquer previsão de condenação em honorários sucumbenciais.  

Destarte, esse foi o precursor normativo que culminou na mudança definitiva 

da titularidade dos honorários sucumbenciais, a partir da promulgação do Estatuto da 

OAB, em 1994.  

Em seu art. 22, o Estatuto da OAB esvaziou a acepção histórica dos honorários 

sucumbenciais, designando um novo sentido a este instituto jurídico, aduzindo que: 

“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos 

honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de 

sucumbência”. Também prevê o art. 23 do referido estatuto: “Os honorários incluídos 

na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo 

este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o 

precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”. 

Acerca dessa alteração, preceitua o jurista João Baptista Villela (VILLELA; 

2010; p. 62-63): 

Chega a ser bizarro que o Estado, por obra do juiz, condene o vencido nas 
custas, reembolsando-se a si próprio, mas não o condene ao reembolso da 
parte a quem o vencido se contrapôs sem fundamento válido. O resultado 
final não poderia, pois, ser mais esdrúxulo: O advogado do vencedor recebe 
de duas fontes por um só trabalho, enquanto o assim chamado vencedor 

 
7 Art. 36. A parte será representada em juízo por advogado legalmente habilitado. Ser-lhe-á lícito, no 
entanto, postular em causa própria, quando tiver habilitação legal ou, não a tendo, no caso de falta de 
advogado no lugar ou recusa ou impedimento dos que houver. 
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nunca é, de fato, um vencedor. Seu direito estará sempre desfalcado do que 
houver pago ou do que houver de pagar ao seu advogado. Terá, digamos, 
60, 70, 90% do direito judicialmente proclamado. Jamais 100%. Confisco 
puro. 

 O Código de Processo Civil de 2015, na esteira do que já preconizava o 

Estatuto da Advocacia, consolidou essa mudança hermenêutica histórica por meio do 

art. 85, caput, determinando que: “a sentença condenará o vencido a pagar honorários 

ao advogado do vencedor”.  

Além disso, o Novo CPC conferiu aos honorários de sucumbência “natureza 

alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho” 

(art. 85, §14, CPC8). Conforme destaca o eminente jurista Humberto Theodoro Júnior 

(THEODORO JÚNIOR; 2018; p. 315):  

[...] quanto à remuneração do causídico, a regra legal traçada para a 
sucumbência é a de que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários 
ao advogado do vencedor” (art. 85). Trata-se, assim, de remuneração direta 
ao advogado do vencedor, e noção de reembolso de gasto da parte. 
Constituem, tais honorários, como esclarece o novo Código, “direito do 
advogado, tendo, legalmente, “natureza alimentar” (art. 85, §14). 

Assim dispondo, a lei protegeu a remuneração do advogado que defendeu, 
com êxito, a parte vitoriosa, mas reduziu a tutela jurisdicional que a esta foi 
prestada, já que uma porção considerável de seus gastos em juízo restou 
irrecuperável. Ao contrário do velho desígnio de cobertura total ao direito de 
quem faz jus à proteção da tutela da Justiça, o vencedor, agora, segundo a 
sistemática literal do NCPC, só logra recuperar uma parte de seu prejuízo. 
Embora ganhando a causa, a sentença lhe proporcionará um resultado menor 
do que o correspondente a seu crédito efetivo. 

 

Dessa forma, o legislador delineou claramente os contornos da nova 

interpretação, consubstanciando o duplo favorecimento do advogado, em detrimento 

da impossibilidade de recuperação patrimonial do litigante vencedor, que se valeu do 

Poder Judiciário ou para alcançar um direito resistido, ou para defender-se de uma 

injustiça.  

Paralelo a isso, o legislador infraconstitucional também trouxe uma inovação 

normativa no novo Estatuto Processual Civil: assegurou, de igual forma, o direito de 

advogados públicos perceberem honorários sucumbenciais, conforme art. 85, §19 do 

 
8 § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos 
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de 
sucumbência parcial. 
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CPC9. Diante disso, dissensões acadêmicas e doutrinárias foram suscitadas, as quais 

serão abordadas na próxima seção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 
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4 OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DOS ADVOGADOS PÚBLICOS, 
JURISPRUDÊNCIA E RESPOSTA LEGISLATIVA 

Como citado, não foram apenas os profissionais da advocacia privada que 

restaram beneficiados com a evolução normativa retratada na Seção anterior, qual 

seja, a mudança de titularidade dos honorários de sucumbência da parte representada 

para o patrono da mesma. Os ocupantes de cargos públicos que atuam representando 

os entes e órgãos estatais perante o Poder Judiciário também foram contemplados, 

conforme art. 85, §19 do CPC. 

Sendo assim, os advogados públicos, assim como os privados, quando 

vencedores da lide, passaram a perceber uma dupla remuneração por apenas um 

serviço prestado, sendo uma a parcela fixa paga pelo erário, e outra como sendo uma 

espécie de premiação paga pelo vencido ao patrono representante do Estado em 

juízo. 

Essa modificação normativa acendeu intensas divergências na seara jurídica, 

culminando em decisões jurisprudenciais contrapostas, tendo o Supremo Tribunal 

Federal posto fim no debate e decidindo pela manutenção da constitucionalidade.  

Destarte, será analisada as decisões proferidas pelos desembargadores do 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF-2 e por seus pares do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região – TRF-5, que, em razão do julgamento dessa matéria, obtiveram 

conclusões diametralmente opostas10. 

Ao passo que o TRF-5 reconheceu a constitucionalidade do dispositivo previsto 

no art. 85, §19 do Código de Processo Civil, o TRF-2 entendeu que a norma em 

comento violaria os preceitos constitucionais, sendo incompatível com a Carta Maior 

o recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. 

Em seguida, será analisado o Acórdão que pacificou o tema no Supremo 

Tribunal Federal, conforme os votos do ilustre ministro Marco Aurélio, que sustentou 

 
10 A utilização de decisões judiciais apenas da Justiça Federal para análise do tema não possui 
qualquer finalidade especial. Trata-se apenas de um recorte específico para delinear as divergências 
judiciais acerca desse assunto, a saber, a constitucionalidade incidental dos honorários sucumbenciais 
de advogados públicos, uma vez que dois Tribunais equiparados obtiveram conclusões completamente 
opostas acerca disso.    
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a inconstitucionalidade e restou vencido, e do exímio ministro Alexandre de Moraes, 

que defendeu a constitucionalidade, sendo seguido pela maioria da Suprema Corte. 

 

4.1 TRF-2 

 O imbróglio judicial teve início a partir da interposição de Agravo de Instrumento 

pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, em face de decisão do juízo 

de 1º grau, que indeferiu, em sede de Execução Fiscal, o requerimento para que o 

quantum referente aos encargos legais substitutos da condenação do devedor em 

honorários advocatícios fosse depositado separadamente do valor principal, juros e 

multa11. 

A autarquia, ainda antes de interpor o recurso ao juízo ad quem, opôs embargos 

de declaração em face da decisão agravada, os quais também não lograram êxito. 

Entendeu o juízo da 1ª instância que: (1) os encargos legais, previstos no art. 1º do 

Decreto Lei nº 1.025/69 c/c o art. 37-A, §1º, da Lei nº 10.522/02, já estão inclusos no 

título executivo daquela execução fiscal; (2) o débito se apresenta com valor único, 

nesse sentido, a integralidade havia de ser depositada na conta do Tesouro Nacional, 

devendo ser realizado o fracionamento no âmbito administrativo; (3) o fracionamento 

não é um dever imposto pela Lei nº 13.327/16. 

No Agravo de Instrumento, a ANTT requereu a tutela antecipada aduzindo que 

os encargos legais possuem natureza e destinação distinta do valor principal.  Alegou 

que, caso a conversão em renda fosse realizada exclusivamente para a conta do 

exequente, haveria pagamento excessivo em relação ao valor principal da dívida. E 

que a área técnica da autarquia recomenda que o depósito seja realizado 

separadamente. 

A Juíza Federal convocada Edna Carvalho Kleemann apreciou o pedido de 

antecipação de tutela monocraticamente, deferindo-o.  

 
11 As informações relativas ao processo foram obtidas através dos relatórios das decisões (públicas) 
proferidas nos autos do processo, consultadas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região. 
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A discussão acerca da inconstitucionalidade dos honorários advocatícios tem 

como marco inicial o voto do Relator, o Juiz Convocado Flávio Oliveira Lucas. 

Segundo ele, o entendimento sufragado pelo juízo de 1º grau encontra resistência no 

art. 35 da Lei nº 13.327/16 c/c art. 30 da referida lei, conferindo razão ao pleito da 

agravante. 

Todavia, a argumentação do magistrado se estende, e este vislumbra a 

necessidade de se verificar, de ofício, a compatibilidade da norma discutida perante a 

Constituição, posto que, constatada incidentalmente a inconstitucionalidade da norma 

em discussão, o recurso restaria prejudicado. Em suas palavras, no seu voto (TRF-2; 

2018; p. 31).: 

O deslinde da controvérsia suscitada já na fase final do executivo fiscal 
quanto à destinação do percentual dos encargos relativos a honorários 
sucumbenciais, perpassa necessariamente pela prévia análise da 
constitucionalidade do dispositivo legal, qual seja, o artigo 29 da Lei nº 
13.327/2016, bem como do art. 85, §19, do CPC/15 que estabelecem a 
titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que 
forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais aos 
advogados ocupantes de cargos público, com o fito de que a parcela do débito 
executado (honorários de sucumbência) não tenha destinação incompatível 
com o texto constitucional. 

Como se sabe, o controle difuso tem por característica fundamental o controle 
incidental quanto à validade de ato normativo à luz do que preceitua a 
Constituição, em que é examinada a questão da constitucionalidade como 
antecedente lógico e necessário à declaração da existência ou não do direito 
a que se destina a tutela jurisdicional. Impõe-se, portanto, o controle 
incidental de constitucionalidade toda vez que a decisão da causa o reclame, 
não podendo o magistrado julgá-la com base em lei que tenha por 
inconstitucional senão reconhecê-la em prejudicial, para ir ao objeto do 
pedido. 

Nesse raciocínio, o magistrado discorre os motivos pelos quais considera 

inconstitucional a titularidade dos honorários sucumbenciais dos advogados públicos 

federais. A 7ª Turma Especializada do TRF-2 (TRF-2; 2018; p. 39-40), então, por 

unanimidade, seguindo o relator, suscita o incidente de Arguição de 

Inconstitucionalidade perante o Órgão Especial do Tribunal, e a partir de então inicia-

se uma extensa exposição argumentativa em oposição ao entendimento de 

inconstitucionalidade esposado pela 7ª Turma. No entanto, esse esforço retórico não 

resultou em êxito na demanda, culminando na decisão do Órgão Especial 

acompanhando a compreensão de inconstitucionalidade. 
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Feita essas colocações, pelas quais foi apresentado um breve panorama da 

demanda, será analisado minuciosamente o Acórdão do Órgão Especial, prolatado 

em fevereiro de 2019, observando seus fundamentos e motivações que culminaram, 

por maioria absoluta, no acolhimento da Arguição de Inconstitucionalidade proposta 

pelo Juiz Federal Convocado ex officio.  

Incumbe corroborar que, embora tenha havido várias manifestações nos autos 

pela constitucionalidade da norma supradita, pelos mais variados atores processuais 

(União, CFOAB, ANTT, MPF), nesse momento será apenas estudado os fundamentos 

da decisão pela inconstitucionalidade. Os fundamentos favoráveis à 

constitucionalidade da norma serão abordados posteriormente, quando da análise da 

decisão antagônica do TRF-5. 

 

4.1.1 Infringência ao Regime de Subsídio  

 O primeiro fundamento suscitado no Acórdão refere-se à incompatibilidade da 

percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos com o Regime de 

Subsídio previsto na Constituição, isto é, a Carta Magna restaria violada, se a 

legislação processual fosse interpretada de modo a permitir uma dupla remuneração 

do advogado público, mediante subsídio estatal em parcela única e também 

honorários sucumbenciais (TRF-2; 2019; p. 523). 

 O Regime Jurídico dos Subsídios foi acrescentado na Constituição Federal, 

mediante a Emenda Constitucional nº 19/98, tendo sua previsão atual no art. 39, §4º 

do texto constitucional. Veja-se: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
[...] 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 
37, X e XI. 
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 Contudo, não são todos os servidores públicos submetidos a tal regime. Há 

carreiras públicas cuja contraprestação pelos serviços prestados se dão por 

vencimentos, sendo basicamente composto por uma parte fixa e outra variável.  

No entanto, a Emenda Constitucional mencionada anteriormente, criou o 

Regime de Subsídios, que é caracterizado, essencialmente, pelo pagamento em 

parcela única e fixa, conforme a letra do §4º. Por força do §8º do art. 39 da CRFB/88, 

como também o caput do art. 135 da CRFB/88, infere-se que os advogados públicos 

se inserem no rol de servidores que devem ser remunerados através de Subsídios: 

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá 
ser fixada nos termos do § 4º. 
[...] 
Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II 
[a Seção II versa sobre a Advocacia Pública] e III deste Capítulo serão 

remunerados na forma do art. 39, § 4º. 

 Os desígnios do constituinte derivado reformador, em instaurar a remuneração 

via Subsídios, são esclarecidos pela eminente doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro (DI PIETRO; 2020; p. 1277-1278): 

Ao falar em parcela única, fica clara a intenção de vedar a fixação dos 
subsídios em duas partes, uma fixa e outra variável, tal como ocorria com os 
agentes políticos na vigência da Constituição de 1967. E, ao vedar 
expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, também fica 
clara a intenção de extinguir, para as mesmas categorias de agentes 
públicos, o sistema remuneratório que vem vigorando tradicionalmente na 
Administração Pública e que compreende o padrão fixado em lei mais as 
vantagens pecuniárias de variada natureza previstas na legislação 
estatutária. 

Com isso, ficam derrogadas, para os agentes que percebam subsídios, todas 
as normas legais que prevejam vantagens pecuniárias como parte da 
remuneração. 

 No mesmo sentido, leciona o excelso doutrinador José Afonso da Silva (DA 

SILVA; 1999; p. 662): 

Historicamente, o subsídio era uma forma de retribuição em duas parcelas: 
uma fixa e uma variável. Se a Constituição não exigisse ‘parcela única’, 
expressamente, essa regra prevaleceria. A primeira razão da exigência da 
‘parcela única’ consiste em afastar essa duplicidade de parcelas que a 
tradição configurava nos subsídios. A proibição expressa de acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória reforça o repúdio ao conceito tradicional e 
elimina o vezo de fragmentar a remuneração com múltiplos penduricalhos, 
que desfiguram o sistema retributório do agente público, gerando 
desigualdades e injustiças. 
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 Tornando à decisão proferida pelo Órgão Especial do TRF-2, tem-se que a 

maioria absoluta dos desembargadores conceberam os honorários de sucumbência 

como “uma outra espécie remuneratória”, sendo assim expressamente vedado pela 

regra do art. 39, §4º da CRFB/88 (TRF-5; 2019; p. 523).  

 Para alicerçar ainda mais o argumento de que os honorários sucumbenciais 

são espécie remuneratória, citaram o art. 31 da Lei 13.327/16. A referida lei dispõe 

em alguns de seus artigos sobre os honorários advocatícios em que forem parte a 

Administração Direta ou Indireta da União. Como no caso concreto o ente público era 

uma Autarquia Federal, perfilha-se a teoria de que o texto normativo dessa lei 

demonstrava o caráter remuneratório. Ora, o caput do art. 31 da Lei 13.327/16 prevê 

que “os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo 

exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, 

com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei (..)”. Então, se a distribuição 

dos honorários advocatícios se dá em razão do trabalho exercido, resta claro a 

caracterização do efeito remuneratório (TRF-2; 2019; p. 523). 

 Além disso, destaca, o venerando Acórdão, que os honorários sucumbenciais 

não se confundem com verbas indenizatórias, exceção contida no art. 37, §11º da 

Constituição Federal, haja vista que “não se destinam a compensar o agente público 

por despesas realizadas em razão do exercício do cargo, como seriam as diárias e 

ajudas de custo”. Ademais, caso possuísse natureza indenizatória, não seria possível 

a incidência de Imposto de Renda, conforme previsão do art. 34, §7º da Lei 13.327/16 

(TRF-2; 2019; p. 523). 

 

4.1.2 Intuito de burlar o “teto remuneratório” e a Contribuição Previdenciária 

 Outro aspecto relevante citado no Acórdão, intrinsecamente ligado ao ponto 

anterior, versa sobre a violação ao “teto remuneratório”, que é o limite máximo 

remuneratório previsto na Constituição Federal, no art. 37, inciso XI, que assim dispõe: 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 
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outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o 
subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio 
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; 

 Nesse diapasão, segundo a hermenêutica do pleno do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região (TRF-2; 2019; p. 524), desconsiderar as verbas honorárias 

sucumbenciais como remuneração, não sujeitando-as ao “teto remuneratório”, 

afiguraria afronta ao texto constitucional, posto que as expressões “ou outra espécie 

remuneratória”, “percebidos cumulativamente ou não” e “incluindo vantagens 

pessoais ou de qualquer outra natureza” implicam na inclusão das verbas de 

sucumbência. 

 Ainda nesse raciocínio dos honorários sucumbenciais caracterizarem-se como 

uma remuneração, tem-se outro descumprimento a regra prevista na Constituição: 

não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos em razão 

da sucumbência. Nas lições do Acórdão (TRF-2; 2019; p. 524):  

A incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração dos 
servidores ativos e inativos decorre de regra expressa do caput do art. 40 da 
Constituição, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 41/2003 
c/c §18 do mesmo dispositivo legal, segundo o qual: “Incidirá contribuição 
sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de 
que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com 
percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos 
efetivos”. Ora, a Lei 13.327/16, embora tenha previsto que o pagamento dos 
honorários seria efetuado em favor de ativos e inativos, em seu art. 32, previu 
que os honorários não integrariam a base de cálculo, compulsória ou 
facultativa, da contribuição previdenciária, afrontando diretamente o §18 do 
art. 40 da Constituição. 

Cumpre informar que o Acórdão foi proferido antes da Emenda Constitucional 

que alterou regras da Previdência Social dos servidores públicos, em 2019. Contudo, 

a legislação constitucional, no que envolve a argumentação da decisão citada acima, 

não fora substancialmente afetada pela mudança constitucional, permanecendo 

válida a justificativa da falta de contribuição previdenciária no ordenamento jurídico.  
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4.1.3 Diferenças entre advogados públicos e privados. Violação ao princípio da 
isonomia. 

 Nessa parte do Acórdão, verifica-se um contra-argumento à tese defendida 

pelos atores processuais que sustentaram a constitucionalidade da percepção das 

verbas sucumbenciais por advogados públicos, segundo os quais, a norma é 

constitucional para que haja isonomia entre advogados públicos e privados. 

 Para a maioria absoluta dos Desembargadores do pleno do TRF-2 (TRF-2; 

2019; p. 525), tal alegação não merece prosperar, justamente pelo inverso, a 

existência da norma violaria o princípio da isonomia, em razão das significativas 

diferenças entre a atividade de advogados públicos e seus pares da esfera privada, 

sendo uma espécie de “privilégio”.  

 Como é de sabença comum, os advogados públicos exercem o seu labor em 

instalações físicas custeadas pelo Estado (prédios, ambientes climatizados, água, luz, 

rede de computadores etc). Ademais, contam com extenso aparato pessoal de apoio 

remunerado pelo Estado para auxiliar em suas atividades, como estagiários, 

residentes, assessores, técnicos administrativos etc. Em contrapartida, no âmbito 

privado, os advogados são obrigados a despender altos valores de seu próprio 

patrimônio para dispor de um suporte físico e pessoal básico. Como bem destaca o 

Acórdão (TRF-2; 2019; 525), acerca da atividade advocatícia privada: 

(...) os advogados privados são obrigados a desembolsar quantias 
expressivas apenas para exercer o seu mister, tais como aquisição e 
manutenção de computadores, móveis, material de escritório, além de 
arcarem com todos os custos tributários inerentes à instalação de um 
escritório de advocacia, bem como custos de aluguéis e taxas condominiais, 
isto sem falar no necessário custeio da contratação de pessoal administrativo 
pelo regime da CLT, com todos os encargos inerentes a tais vínculos 
empregatícios. 

 Soma-se a isso o fato de que, os advogados públicos, em razão dos cargos 

ocupados, recebem subsídio em valor fixo e mensal, enquanto os advogados privados 

dependem exclusivamente dos honorários advocatícios para subsistência e 

manutenção do ambiente de trabalho. Outro aspecto distintivo entre a advocacia 

privada e pública (não citado no Acórdão, embora notoriamente sabido) é a captação 

de clientes. Os advogados privados precisam criar meios para angariar clientes, 

dentro dos limites e restrições impostos pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, de 

modo que, ‘sem clientes, sem remuneração’. Paralelamente, os advogados públicos 
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não são afligidos por tal preocupação, posto que não dependem de atuação 

profissional (contenciosa ou consultiva) para serem remunerados, sendo 

remunerados, como já mencionado, por subsídio fixo e mensal, em razão do cargo 

que ocupam e não da atividade jurídica prestada propriamente dita. E, ainda que não 

fizessem jus ao subsídio, possuiriam ainda assim “reserva de mercado”, visto que 

todas as práticas contenciosas de um Ente ou Órgão Público são representadas pelos 

advogados públicos vinculados a este Ente ou Órgão.  

 Por fim, dispõe (TRF-2; 2019; p. 525) que para que houvesse uma isonomia 

substancial entre patronos públicos e privados, no tocante aos honorários 

sucumbenciais, o ordenamento jurídico deveria ser alterado em desfavor dos 

advogados públicos, para que estes: (i) se expusessem aos mesmos riscos da 

derrota; (ii) custeassem os recursos materiais e pessoais para auxílio da atividade 

advocatícia; (iii) e abrissem mão do subsídio mensal previsto na Constituição, sendo 

remunerado exclusivamente pelos honorários advocatícios sucumbenciais, isto é, 

conforme o mérito de suas atuações. Só então, haveria isonomia entre a advocacia 

privada e pública.  

 

4.1.4 Duplo Ônus ao Erário.  

 No mesmo sentido, o Acórdão (TRF-2; 2019; p. 525) aponta que sendo a 

titularidade dos honorários sucumbenciais dos advogados públicos, o Poder Público 

é duplamente onerado: (i) alto custo da máquina da advocacia pública; (ii) os 

honorários de êxito em favor desses advogados.  

 Ora, caso os honorários de êxito fossem de titularidade da Fazenda Pública, 

estes funcionariam como uma espécie de ressarcimento da parte vencida ao Erário, 

pelas despesas que este possui com os advogados públicos pela prática contenciosa. 

Se a Fazenda Pública foi vencedora, o ressarcimento é consequência necessária da 

necessidade do processo, uma vez que: (i) ou o vencido propôs demanda inadmissível 

sem ter razão, obrigando o Estado a se defender de algo injusto; (ii) ou obrigou a 

Fazenda Pública acionar o juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. 

Basicamente, tem-se aqui a ideia original dos honorários sucumbenciais como 
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ressarcimento paga pelo vencido a parte vitoriosa, conforme apresentado 

anteriormente no presente trabalho. 

Dessa forma, conforme aduz o Acórdão (TRF-2; 2019; p. 525), seria mais 

vantajoso financeiramente ao Poder Público se a defesa em juízo fosse realizada por 

um corpo de advogados privados, como uma espécie de parceria público-privada (de 

modo semelhante as empresas privadas que contratam escritório de advocacia para 

lhes representar).  Assim sendo, alguns custos seriam poupados, como, por exemplo, 

os gastos com suporte de infraestrutura e pessoal, e até mesmo com os subsídios.  

 

4.1.5 Inconstitucionalidade Formal 

 O Acórdão (TRF-2; 2019; p. 526) ainda faz menção a inconstitucionalidade 

formal do §19 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 por vício de iniciativa.  

 A norma dispõe sobre honorários sucumbenciais de advogados públicos, e 

considerando que tais honorários se afiguram como uma espécie de aumento 

remunerativo dos servidores públicos, não observou o rito legislativo correto previsto 

na Carta Magna, a saber, a iniciativa do Presidente da República, de acordo com o 

art. 61, §1º, II, “a”. 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal 
Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta 
e autárquica ou aumento de sua remuneração; (grifos à parte) 

  No mesmo raciocínio, apregoa o eminente Cássio Scarpinella Bueno (BUENO; 

2015; p. 102): 

O §19 é o mais polêmico de todos. Fruto de emenda ocorrida na Câmara dos 
Deputados e aceita pelo Senado na ulterior fase do processo legislativo, 
dispõe que os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, 
nos termos da lei. Para evitar a flagrante inconstitucionalidade do dispositivo 
– a remuneração dos servidores públicos, aí incluídos os advogados públicos, 
é tema que demandaria iniciativa legislativa do Chefe do Executivo Federal, 
Estadual e Municipal, consoante o caso (art. 61, § 1º, II, a, da CF) – importa 
entender a previsão inócua. Inócua porque ela, na verdade, só pode ser 
compreendida no sentido literal da remissão que faz. Que há ou que haverá 
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uma lei (federal, estadual ou municipal, consoante o caso) que trata do 
assunto, lei esta que não é – nem pode ser, sob pena de incidir no vício 
anunciado – o novo CPC. 

  Nessa toada, concluíram, os Desembargadores do Órgão Especial, pela 

ocorrência de vício no trâmite do processo legislativo, qual seja, o vício de iniciativa. 

O Congresso propôs um acréscimo no texto do anteprojeto do Código de Processo 

Civil que, na verdade, se consumaria em um aumento da remuneração da classe de 

Advogados Públicos, e, sendo os Advogados Públicos servidores públicos, afrontou o 

disposto no art. 61, §1º, II, “a”, da Carta Magna. 

 

 4.2 TRF-5 

Em que pese os fundamentos acima citados, que motivaram a conclusão pela 

inconstitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais por advogados 

públicos pelo Órgão Especial do TRF-2, a Terceira Turma do Tribunal Regional 

Federal da 5ª Região adotou entendimento diverso, como se demonstrará a seguir. 

Trata-se de um processo envolvendo a União e um contribuinte, na qual o Juízo 

de 1ª instância proferiu sentença excluindo o processo, sem resolução do mérito, 

tendo em vista a ocorrência de litispendência com outro processo (TRF-5; 2018; 

online)12.  

 No entanto, a Sentença restou omissa no que tange aos honorários 

advocatícios, por ser o contribuinte beneficiário da gratuidade de Justiça.  

 Irresignada, a União apelou ao Tribunal, se insurgindo quanto a falta de 

previsão dos honorários de êxito. Em suas razões recursais, alegou o Ente Federal 

que é possível sim a condenação da parte beneficiária da Justiça gratuita, 

suspendendo, portanto, a sua exigibilidade, objetivando a criação de título executivo 

judicial em favor da parte vencedora. Nesse sentido, caso a parte hipossuficiente, no 

 
12 Os dados referentes ao processo foram retirados do relatório do Acórdão em sede de Apelação, e 
do relatório do Acórdão quando da decisão dos Embargos de Declaração. Nos autos dos processos 
do TRF-5, não há separação de documentos por páginas ou eventos, para identificar exatamente o 
local de cada informação mencionada.  
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decorrer do prazo de cinco anos, venha superar tal condição, este título executivo 

judicial poderá ser executado pelo patrono vitorioso na demanda. 

 À vista disso, a Terceira Turma do TRF-5 acatou os fundamentos da apelação, 

fixando em R$ 2.000,00 (dois mil reais) os honorários de sucumbência devidos aos 

advogados públicos que representaram a União. 

 O contribuinte, então, inconformado com o Acórdão, opôs Embargos de 

Declaração para fins de prequestionamento, suscitando a inconstitucionalidade da 

norma. É então na decisão dos Embargos de Declaração, na parte dos seus 

fundamentos, que os Desembargadores do TRF-5 concluíram que a norma que prevê 

o recebimento da verba sucumbencial é constitucional. 

 Cabe mencionar desde já, que os fundamentos nos quais se depreenderam a 

constitucionalidade da norma foram demasiadamente simples, de modo que o 

presente trabalho buscará destrinchar ao máximo cada alegação utilizada.  

 

4.2.1 Honorários de Sucumbência não é remuneração 

 Em contraposição ao Órgão Especial do TRF-2, a Terceira Turma do TRF-5 

decidiu pela constitucionalidade, baseado no fundamento de que os honorários de 

sucumbência dos advogados públicos não podem ser considerados remuneração. 

 Um dos motivos pelo qual pode-se considerar que honorários de sucumbência 

não se configuram em remuneração é a conceituação prevista no art. 41 combinada 

com art. 40 da Lei nº 8.112/90. Assim preceituam os dispositivos: 

Art. 40.  Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo 
público, com valor fixado em lei. 

Art. 41.  Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.    

 Assim, tem-se que o exercício do cargo é a causa do pagamento da 

remuneração. Nesse diapasão, não há como estabelecer que os honorários 

sucumbenciais são remuneração, haja vista que não são pagos em razão da atividade 

prestada, mas em virtude do êxito na disputa processual.  
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 Assim também o é na advocacia privada, na qual a remuneração do causídico 

não é (ou, ao menos, não deveria ser) condicionada ao êxito das ações patrocinadas. 

Dessa forma, a remuneração pela atividade prestada é uma (honorários contratuais), 

e os honorários de sucumbência assumem uma função de bônus pelo sucesso 

processual. Em um paralelo entre a advocacia privada e a advocacia pública, temos 

que o subsídio se assemelha aos honorários contratuais, como remuneração da 

atividade advocatícia prestada, que independe do resultado do contencioso; e os 

honorários sucumbenciais, para ambos, como uma gratificação em razão da vitória    

Além desse aspecto legal, o Acórdão indicou outro motivo auto evidente, a 

saber, a fonte pagadora dos honorários sucumbenciais não é o Poder Público, mas 

sim o vencido. Logo, sendo a origem da verba privada e não pública, não há que se 

falar em dupla remuneração.  

Por tais razões, entendeu a Terceira Turma do TRF-5, que a verba 

sucumbencial dos advogados públicos é compatível com o texto constitucional.   

   

4.3 DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 As divergências jurisprudenciais até então existentes no ordenamento jurídico, 

como as descritas acima, foram de certo modo pacificadas pela decisão da Suprema 

Corte em sede de controle de constitucionalidade concentrado.  

A Procuradoria Geral da República, através da pessoa da antiga Procuradora-

Geral da República Raquel Dodge, ajuizou a ADI 6.053 em face do art. 85, §19, do 

CPC, e dos arts. 27, 29 e 36 da Lei. 13.327/16, suscitando a incompatibilidade entre 

tais normas infraconstitucionais e a Lei maior.  

 O Acórdão proferido pela Suprema Corte conferiu parcial provimento a ação 

ajuizada, estabelecendo a constitucionalidade da percepção de honorários 

advocatícios sucumbenciais por advogados públicos, ressalvando que a soma do 

subsídio e dos honorários não poderia ultrapassar o teto remuneratório dos servidores 

públicos, pois então haveria caracterização de uma afronta ao texto constitucional.  
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 A decisão da Corte foi praticamente unânime, sendo contrária à posição do 

ministro Relator Marco Aurélio, que restou como único voto vencido.  

 Nesse momento, o presente trabalho discorrerá sobre os votos do ministro 

Marco Aurélio e do ministro Alexandre de Moraes, respectivamente vencido e 

vitorioso. Em linhas gerais, o Ministro Marco Aurélio adotou posição próxima ao 

entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sustentando que a 

percepção de honorários pelos advogados públicos viola materialmente os preceitos 

constitucionais. Em contrapartida, o Ministro Alexandre de Moraes votou de modo 

similar ao TRF-5, apenas destoando no tocante ao teto remuneratório, tendo os 

demais integrantes da corte seguido o seu voto.  

 

4.3.1 Voto do Ministro Marco Aurélio 

 Logo de início, o ministro Relator Marco Aurélio discorre sobre suposta 

inconstitucionalidade formal arguida pela PGR, com fulcro no art. 61, §1º, inciso II, 

alínea “a”, da Constituição Federal. Segundo ele, não há que se falar em qualquer tipo 

de vício no rito do processo legislativo.  

 Em suas alegações, Marco Aurélio aduz que a previsão constitucional acerca 

da competência do Chefe do Poder Executivo na edição de lei específica para alterar 

o patamar estipendiário de servidores públicos visa preservar a autonomia funcional, 

administrativa e financeira, posto que os projetos apresentados ao Legislativo 

consolidam o instrumento formal do exercício do poder (sufrágio universal), de escolha 

dos interesses a serem juridicamente tutelados (STF; 2020; p. 17). 

 Ocorre que, segundo o jurista (STF; 2020; p. 18)., a lei infraconstitucional ao 

prever o recebimento de verbas sucumbenciais por advogados públicos, o legislador 

não provocou acréscimo à remuneração dos servidores públicos que vinculasse o 

Executivo.  

 Ademais, por se tratar de norma de eficácia contida, foi ressalvada a 

necessidade da criação de uma lei específica objetivando dar concretude ao direito 

previsto. Assim, sobreveio a Lei nº 13.327/16, de iniciativa do Presidente da 
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República, que dispõe sobre o recebimento de honorários advocatícios de 

sucumbência no âmbito federal (STF; 2020; p. 18).  

 Portanto, ausente a configuração de ofensa constitucional ao devido processo 

legislativo, sendo reconhecida pelo ministro a higidez formal da norma.  

 Superada a questão formal, Marco Aurélio parte para a verificação da 

compatibilidade material da norma impugnada frente a Lei maior.   

 Preliminarmente, o ministro se debruça na parte histórica dos honorários 

advocatícios, demonstrando a evolução da natureza jurídica dos honorários 

sucumbenciais e a mudança de titularidade no ordenamento jurídico brasileiro, como 

já foi minuciosamente abordado nesse trabalho anteriormente, no tópico “EVOLUÇÃO 

NORMATIVA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: MUDANÇA DE 

TITULARIDADE”. 

 Bem lembrou o ministro Marco Aurélio (STF; 2020; p. 20)., que à época da 

alteração do Estatuto da Advocacia, em 1994, que passou a prever a percepção de 

honorários sucumbenciais por advogados, deixando de ser de titularidade das partes, 

a Confederação Nacional da Indústria ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade13 

em face de tais normas. Contudo, o plenário do Supremo não adentrou no mérito 

desse ponto questionado, ante a ilegitimidade da requerente, ausente a pertinência 

temática entre as normas atacadas e o objeto social da Confederação ilegítima.  

 Mesmo assim, o jurista relembrou um trecho de uma fala improvisada durante 

sessão de julgamento sobre essa alteração legislativa que conferiu a classe 

advocatícia o direito de propriedade da verba sucumbencial (STF; 2020; p. 21): 

[...] 
Aprendi, ainda nos bancos da Faculdade Nacional de Direito, que a 
distribuição das despesas no processo visa a evitar que aquele compelido a 
vir a juízo defender um direito próprio, vencedor, sofra uma diminuição 
patrimonial.  
A realidade me conduz a afirmar que dificilmente teremos uma hipótese em 
que não haja a contratação dos honorários advocatícios, cliente/advogado, 
independentemente da sucumbência. Verifica-se, na maioria das vezes, que, 
além dos honorários contratados, acaba o advogado ficando com os 
honorários que o Código de Processo Civil, no artigo 20, revela devidos ao 
vencedor. E o advogado não é vencido nem vencedor. Ele atua contratado 
pelo constituinte que o remunera para tanto. 

 
13 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.194, de relatoria do ministro Maurício Corrêa.  
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Se é assim, se tenho como premissa que não deve aquele compelido a vir ao 
Judiciário sofrer diminuição patrimonial, ser alcançado na propriedade, se 
vencedor na demanda, não posso conceber que os honorários da 
sucumbência fiquem com o profissional da advocacia, como se estivesse a 
advogar ad exitum, considerados apenas esses honorários a serem 
satisfeitos pela parte contrária, firmada a premissa de que essa satisfação 
visa ao reembolso daquele que contratou o advogado e saiu vencedor na 
contenda. 

 Sucede-se que, desde a metade da década de 90, a jurisprudência da Suprema 

Corte consolidou-se, paulatinamente, no sentido de os honorários advocatícios 

constituírem prestação de caráter alimentício, incluindo-se os honorários da 

condenação, isto é, os sucumbenciais. Tanto que as reiteradas manifestações acerca 

desse tem desembocaram na Súmula Vinculante nº 47, pela qual “os honorários 

advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao 

credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a 

expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 

restrita aos créditos dessa natureza”. 

 Essa evolução jurisprudencial, em diálogo institucional14 com o Legislativo, 

culminou na previsão expressa no Código de Processo Civil de 2015, dos honorários 

constituírem direito do advogado, possuírem natureza alimentar e serem devidos aos 

advogados públicos.  

 Em pergunta retórica, indagou sobre a hipotética possibilidade de se equiparar 

a lógica da advocacia privada para a advocacia pública, a fim de que os advogados 

públicos fizessem jus a verba sucumbencial. E de imediato respondeu que, se assim 

o fosse, haveria um favorecimento ao regime público em desfavor do privado (STF; 

2020; p. 24).  

 Ora, fato é que os membros da Advocacia Pública se submetem ao Estatuto da 

Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, estabelecido na Lei 8.906/94, na forma 

do §1º do art. 3º:  

Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a 
denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB).  

 
14 Por “diálogo institucional” tem-se a aproximação entre as decisões do Poder Judiciário e a vontade 
do Legislativo. No caso em comento, o Legislativo reproduziu no Novo Código de Processo Civil, no 
art. 85, §14º, a referência a natureza alimentar dos honorários advocatícios, o que já havia sido 
deliberado pelo Judiciário mediante a Súmula Vinculante nº 47.  
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§1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além 
do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral 
da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das 
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e 
fundacional. 

 Contudo, os advogados públicos, por serem também servidores públicos, 

devem observar igualmente ao regime próprio do ente público contratante. Nesse 

raciocínio, destaca o ministro que o advogado público se submete as normas 

comportamentais da advocacia, da advocacia do Estado e do serviço público em geral 

(STF; 2020; p. 25-26).  

 Verifica-se, portanto, uma antinomia entre os regimes aos quais os advogados 

públicos estão submetidos. Uma dessas incompatibilidades é a remuneração dos 

servidores públicos e a percepção de honorários de sucumbência. Conforme lição do 

ministro Marco Aurélio, é impossível conciliar a remuneração sucumbencial com o 

texto constitucional estabelecido no art. 39, §4º, isto é, o regime de subsídio dos 

servidores públicos é incompatível com a remuneração sucumbencial dos advogados 

(STF; 2020; p. 27). 

 Ora, a Constituição veda a percepção de qualquer outra espécie remuneratória 

diferente do subsídio aos servidores públicos, ressalvada as hipóteses do art. 39, §3º 

e as de natureza indenizatória. Advogados Públicos são servidores públicos. E os 

honorários sucumbenciais possuem nítida natureza remuneratória, apesar do caráter 

variável e eventual, como também não se incluem na exceção do art. 39, § 3º, também 

não possuindo natureza indenizatória (STF; 2020; p. 28). Logo, os honorários 

sucumbenciais são vedados pela Constituição Federal aos advogados públicos. 

 O ministro Marco Aurélio ainda destrinça um dos argumentos da Advocacia 

Geral da União no sentido de que a “verba sucumbencial configura rendimento 

peculiar do ofício da advocacia, plenamente extensível aos profissionais vinculados 

ao poder público, ante a natureza extraorçamentária do seu pagamento”. Assentiu, 

Marco Aurélio (STF; 2020; p. 29): 

Ao fazê-lo, pretendeu [a Advocacia Geral da União], a partir de artifícios 
sintáticos e hermenêuticos, afastar a essência ontológica, semântica do 
instituto.  
É tempo de atentar para Sua Excelência os fatos, diria o grande Ulysses 
Guimarães. Tomando de empréstimo clássica passagem de “Romeu e 
Julieta”, de William Shakespeare, por acaso uma rosa deixaria de ser uma 
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rosa fosse outro o nome que lhe déssemos? A resposta é desenganadamente 
negativa: ainda que a chamássemos de outra forma, subsistiria o mesmo 
perfume, completa o autor inglês. 

 Honorários sucumbenciais é remuneração, posto que é a contraprestação 

pecuniária paga em razão do desempenho da atividade advocatícia, ainda que haja a 

necessidade do êxito. No caso do advogado público, a prática advocatícia é atividade 

própria das atribuições do seu cargo público. Portanto, não há como nutrir a ideia de 

que a verba é privada, pois recolhida à margem da atuação tributária do Estado, tendo 

como fonte pagadora o vencido e não o erário.  

 Como expõe o ministro, a origem da verba não possui relevância para 

determinar a natureza da verba, mas sim o destino desta (STF; 2020; p. 33).  

 Um outro argumento utilizado é o da percepção da verba sucumbencial 

proporcional ao tempo efetivo de exercício no cargo, previsto no art. 31 da Lei 

13.327/16, já abordado no presente trabalho quando da análise dos fundamentos da 

decisão do TRF-2 (STF; 2020; p. 29).  

 Com o intuito de evitar possíveis objeções em razão de evolução do 

entendimento da Suprema Corte na problemática do regime remuneratório de 

subsídio, o ministro Marco Aurélio se adiantou, citando um julgamento que versava 

sobre o alcance atribuído, pelo texto constitucional, a expressão “parcela única” 

contida no art. 39, §4º, a fim de delinear as parcelas que são acobertadas nesse 

conceito, e sobretudo as que não são. Na hipótese (STF; 2020; p. 31), lembrou que o 

saudoso ministro Teori Zavascki, relator desse julgado, encontrou equilíbrio, 

afastando-se de interpretações que repeliam todo e qualquer acréscimos alheios ao 

subsídio, bem como furtando-se das interpretações que abrangiam 

indiscriminadamente outras rubricas remuneratórias. Como exemplo, utilizou o caso 

de servidores públicos, organizados em carreira, que, em razão do exercício de função 

de direção, chefia e assessoramento, alcançavam acréscimo em sua remuneração, 

legitimamente.  

 Segundo interpretação de Marco Aurélio à Teori Zavascki (STF; 2020; p. 31).: 

É dizer: na dicção do saudoso magistrado e professor, a ordem constitucional 
autoriza a fruição, pelos servidores alcançados pelo § 4º do artigo 39, de parte 
dos direitos sociais previstos nos incisos do artigo 7º ante a remissão inserida 
pelo Constituinte no § 3º do artigo 39, bem assim o recebimento de valores 
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devidos a título indenizatório e de quantias pagas como retribuição por 
eventual execução de encargos especiais, não incluídos no plexo das 
atribuições normais e típicas do cargo. 

 Nesse sentido, indagou novamente de modo retórico se haveria a possibilidade 

de se desvincular o pagamento da verba sucumbencial das atribuições profissionais 

atinentes ao cargo do advogado público, voltado à representação em juízo. A 

resposta, para ele, é “não”, e corroborando seu raciocínio, cita argumento da própria 

AGU, a qual admite que os honorários sucumbenciais são incentivos direcionados a 

aprimorar o exercício de função própria à advocacia pública, haja vista que está 

atrelada ao êxito do processo (STF; 2020; p. 31). 

 Também rejeitou a ideia de que o Legislativo, ao incluir os advogados públicos 

como titulares das verbas sucumbenciais, agiu com isonomia, pelas mesmas razões 

expostas pelo TRF-2 (STF; 2020; p. 33). 

 Além dessas razões, outro ponto destacado pelo ministro é o da violação do 

princípio da publicidade e do teto remuneratório em razão das verbas sucumbenciais. 

Como assevera (STF; 2020; p. 33-34), o patamar remuneratório dos agentes é fixado 

a partir do orçamento, e este a partir da previsão de arrecadação tributária, com o 

condão da transparência administrativa. Ao passo que, a percepção de verbas 

sucumbenciais por advogados públicos vai de encontro a esse objetivo constitucional, 

uma vez que não há como controlar as receitas oriundas do êxito, e, por conseguinte, 

não havendo esse controle o teto remuneratório e a transparência perdem sua razão 

de ser. 

 

4.3.2 Voto do ministro Alexandre de Moraes 

 Como já mencionado, o ministro Alexandre de Moraes, em seu voto, divergiu 

substancialmente do ministro Marco Aurélio, sobretudo no que tange a 

constitucionalidade material da norma. No entanto, no que tange à constitucionalidade 

formal das normas impugnadas, acompanhou o voto do decano da Suprema Corte, 

Marco Aurélio (STF; 2020; p. 43). 

Ademais, Moraes expôs que os honorários advocatícios de sucumbência dos 

advogados públicos possuem natureza remuneratória, sendo a contraprestação da 
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atividade advocatícia realizada pela representação do ente público em juízo (STF; 

2020; p. 47).  

 Asseverou (STF; 2020; p. 48-49) que, apesar da incerteza e variabilidade de 

tais verbas, em razão de possível êxito (ou não), não é concebível dissociar essas 

verbas da natureza dos serviços de advogado prestados, restando caracterizado a 

natureza “contraprestacional” e remuneratória. 

 Inclusive, seguindo o raciocínio do ministro Marco Aurélio, aduziu que o fato de 

ser a parte vencida a fonte pagadora dos honorários sucumbenciais, isto é, a origem 

de tais verbas não ser proveniente de quem se beneficia diretamente com os serviços 

prestados, não é suficiente para alterar essa natureza remuneratória (STF; 2020; p. 

49). Com o intuito de respaldar tal argumento, citou o art. 85, §2, do CPC. 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
vencedor. 
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: 
I - o grau de zelo do profissional; 
II - o lugar de prestação do serviço; 
III - a natureza e a importância da causa; 
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

 No mesmo sentido tem-se o art. 22 do Estatuto da Advocacia, segundo a qual 

“a prestação de serviço profissional” assegura ao advogado os honorários de 

sucumbência. Veja-se: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos 

inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência”.  

 No entanto, apesar dessa natureza remuneratória da verba sucumbencial, a 

Emenda Constitucional 19/98, que criou o regime de subsídios e incluiu os advogados 

públicos na categoria de profissionais que fariam jus a tal regime, não assentou 

qualquer óbice explícita a esse recebimento de honorários sucumbenciais em 

conjunto com o novo regime remuneratório instituído (STF; 2020; p. 52).  

 Sustentou também o ministro Alexandre de Moraes (STF; 2020; p. 54), que o 

direito dos advogados públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais está 

intimamente relacionado ao princípio da eficiência, consagrado no art. 37, caput, da 

Carta Magna, uma vez que depende da natureza e qualidade dos serviços 
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efetivamente prestados. Como tal remuneração depende da performance do servidor 

público, quanto mais exitosa a atuação do advogado público, mais se beneficia a 

Fazenda Pública, e coesamente, a coletividade como um todo.  

 Além disso, o ministro Alexandre de Moraes assentou que o art. 39, §4º, da 

Constituição Federal não deve ser interpretado isoladamente, posto que o conceito de 

“parcela única”, previsto na norma em questão, apenas visa rechaçar acréscimos 

injustificáveis de espécies remuneratórias ordinárias, devidas em decorrência do 

trabalho normal do servidor submetido a regime de subsídio. Não obstante, não 

impede a percepção de verbas pecuniárias de fundamento diverso, como, por 

exemplo, os honorários sucumbenciais, que, segundo Moraes, tem como fundamento 

o êxito da demanda (STF; 2020; p. 50).  

 Nessa toada, citou jurisprudência recente da Corte, bem como trecho de um 

livro dogmático da também ministra do STF, Carmen Lúcia (1999; p. 314 apud STF; 

2020; p. 51): 

A propósito, destaco que, muito recentemente, este SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL teve a oportunidade de assentar que “o artigo 39, § 4º, da 
Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras 
verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ 
acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020), sendo possível inferir, por 
consequência, que, também com relação aos honorários de sucumbência, o 
regime de subsídio “não elimina nem é incompatível com vantagem 
constitucionalmente obrigatória ou legalmente concedida” (CÁRMEN LÚCIA 
ANTUNES ROCHA. 

 Outro argumento utilizado por Moraes é o da não vedação explícita na 

Constituição acerca da percepção desses honorários pelos advogados públicos, 

sendo que em outras carreiras jurídicas, como a Magistratura (art. 95, Parágrafo 

Único, inciso II, CRFB/8815) e o Ministério Público (art. 128, §5º, inciso II, alínea “a”, 

CRFB/8816), o texto constitucional proíbe expressamente tal recebimento. Assim, se 

de fato houvesse qualquer incompatibilidade entre o regime de subsídio, não haveria 

 
15 Parágrafo único. Aos juízes é vedado: II - II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou 
participação em processo; 
16 §5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos 
Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério 
Público, observadas, relativamente a seus membros: II - as seguintes vedações: a) receber, a qualquer 
título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais; 
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necessidade de vedações específicas a determinados grupos de agentes públicos, 

olvidando-se de outros. 

  Ainda, destacou que se o pedido da PGR em sede de ADI, isto é, supressão 

da verba sucumbencial dos advogados públicos em razão da inconstitucionalidade 

pela incompatibilidade com o regime de subsídios, fosse acatado sem qualquer regra 

de transição e compensação remuneratória para a parcela única do subsídio, 

ocasionaria inconstitucionalidade ante a redutibilidade nos vencimentos fiscais dos 

procuradores (STF; 2020; p. 52).  

 No que tange ao teto remuneratório, conferiu razão ao pleito da PGR, 

aproximando-se do voto do decano Marco Aurélio. Endossou que pouco importa a 

natureza jurídica da verba sucumbencial para fins de adequação ao teto remuneratório 

(STF; 2020; p. 53). E ainda que haja a compatibilidade entre o regime de subsídio e 

tais honorários, isso não torna concebível o afastamento da incidência do teto 

remuneratório dos agentes públicos, estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição 

Federal17 (STF; 2020; p. 53-54). 

 

4.3.3 Consequências da decisão da Suprema Corte 

 O voto do ministro Alexandre de Moraes, com suas razões minuciosamente 

expostas acima, foi seguido pelos demais membros da Corte, exceto pelo ministro 

Marco Aurélio, que restou vencido.  

 
17 XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito 
do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério 
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; 
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 De modo geral, a hodierna decisão do STF pacificou a jurisprudência nos 

tribunais ante a eficácia erga omnes e vinculante em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade.  

 O próprio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em respeito à hierarquia da 

estrutura judiciária e para fins de segurança jurídica, a partir da manifestação da parte 

interessada no caso concreto, acatou a decisão do STF, alterando o entendimento a 

fim de que fosse reconhecida a constitucionalidade da norma que anteriormente havia 

sido declarada inconstitucional18.  

 Ocorre que, em uma linguagem metafórica, por mais que o fogo dessa 

discussão acerca da constitucionalidade dos honorários sucumbenciais de advogados 

públicos tenha sido contido, as cinzas ainda permanecem, e a qualquer momento, 

uma fagulha legislativa pode irromper em grandes chamas novamente, tendo em vista 

a existência de um Projeto de Lei, em trâmite no Congresso Nacional, que pretende 

revogar o art. 85, §19 do Código de Processo Civil, que garante aos advogados 

públicos a titularidade da verba sucumbencial.  

 

4.4 PROJETO DE LEI 6.381/2019 

 De autoria do Deputado Federal Marcel Van Hatten (NOVO-RS), o PL 6.381 de 

2019, foi apresentado, com intuito exclusivo de revogar o texto legal previsto no 

Código Processual Brasileiro que estabelece a titularidade dos honorários de 

sucumbência dos advogados públicos. Assim prevê o Projeto de Lei (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS; 2019; p. 1): 

Art. 1º Esta Lei revoga o §19 do art. 85 da Lei 13.105, de 16 de março de 
2015, Código de Processo Civil.  
Art. 2º. Fica revogado o §19 do art. 85 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, 
Código de Processo Civil.  
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 Na parte da justificação, onde o autor do projeto exibe os intentos de sua 

proposta de alteração legal, expõe que a norma vigente atualmente é inconstitucional, 

por violar preceitos constitucionais, citando como exemplo o teto remuneratório. Cabe 

 
18 A decisão do Agravo de Instrumento no TRF-2 foi reformada, após requerimento da ANTT. Houve o 
trânsito em julgado no dia 05 de março de 2021. 
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ressaltar que à época, o plenário da Suprema Corte ainda não proferido a decisão 

minuciosamente estudada acima (CONGRESSO NACIONAL; 2019; p.2).  

 Ademais, expõe que a norma conferiu a advocacia pública um tratamento 

semelhante aos advogados privados, insinuando que não houve a observação correta 

das diferenças entre essas categoriais, e, portanto, violação da isonomia. Nesse 

diapasão (CONGRESSO NACIONAL; 2019; p. 2): 

Servidores públicos (independentemente da nomenclatura de que o 
nominalismo corporativista pretende se aproveitar para reivindicar vantagens, 
como a de “agente político”) são remunerados por subsídios pagos por toda 
a cidadania. Em função da garantia outorgada pela função que ocupam, não 
assumem o risco típico da advocacia privada, remunerada, esta sim, por 
honorários contratados e devidos em função da sucumbência. Esta tem nos 
honorários advocatícios a sua verba alimentar, na medida em que a profissão 
é exercida sem concurso de provas e títulos, sem a garantia da estabilidade 
e sem a limitação do teto remuneratório. 

 Ora, fato notório é que, para um indivíduo se tornar advogado público, 

necessário é, primeiramente, que seja advogado. Entretanto, a partir do momento em 

que a pessoa se torna o representante de um ente público em juízo, deve deixar certas 

prerrogativas como advogado e, alcançar outras como advogado público, de modo 

que o Estado não seja pródigo, distribuindo vantagens inconstitucionais a esses 

servidores públicos.  

 Caso esse projeto legislativo seja aprovado no Congresso e sancionado pelo 

Presidente da República, surgirá nova celeuma no ordenamento jurídico. Como já 

visto, os advogados públicos receberem honorários de sucumbência não é 

incompatível com a Constituição Federal. A questão que se sucede é o extremo 

oposto: essa norma que retira a titularidade dos honorários sucumbenciais dos 

advogados públicos é constitucional? 

 Logo, por mais que essa questão esteja momentaneamente pacificada, em 

vista da recente decisão do Supremo Tribunal, é possível que muito em breve haja 

uma reviravolta no ordenamento jurídico, devendo tal tema ser reconduzido a Corte 

para que decida conforme a Constituição.  
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5 CRÍTICAS AS DECISÕES ANALISADAS E A DISPENSABILIDADE DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS 

 Em breve síntese de tudo que fora exposto até aqui no presente trabalho, 

verifica-se que os honorários sucumbenciais adquiriram novo sentido a partir de uma 

inovação legislativa em meados da década de 90, não sendo preservado seu conceito 

original.  

 Inicialmente, a função da verba sucumbencial era: o vencido ressarcir o 

vencedor pelas despesas que efetuou com sua representação judicial, ante a 

necessidade do processo. Todavia, a sua natureza foi transmutada, tendo atualmente 

o objetivo de bonificar o patrono do vencedor pelo êxito na causa. 

 De semelhante modo, com a vigência do novo Código Processual Civil de 2015, 

garantiu-se aos advogados públicos idêntico tratamento, assegurando a essa classe 

de servidores públicos a mesma verba sucumbencial.  

 Diante disso, vozes contrapostas emergiram no mundo jurídico, alegando que 

o recebimento dessas verbas por advogados públicos era incompatível com a 

Constituição Federal. E assim, doutrina e jurisprudência se empenharam em analisar 

esse tema, embora algumas conclusões tenham sido diferentes. Até que a Suprema 

Corte Brasileira, imbuída constitucionalmente da função de Guardiã da Lei Maior, 

decidiu pela constitucionalidade da norma. 

 Dessa forma, nessa seção será analisada as decisões já apresentadas, 

realizando ponderações acerca do que foi decidido no Tribunal Regional Federal da 

2ª e 5ª Região, bem como a decisão da Suprema Corte, no voto dos ministros Marco 

Aurélio e Alexandre de Moraes. 

 No tocante a inconstitucionalidade formal, brilhante é argumentação do ministro 

Marco Aurélio. Segundo ele, a Constituição Federal ao conferir ao Presidente da 

República a instauração do processo legislativo de projetos que visam promover 

acréscimos à remuneração de agentes públicos, buscou, tão somente, garantir a 

autonomia financeira do Poder Executivo, no exercício da função de gestor da 

Administração. Nesse sentido, imprópria a argumentação do Tribunal Regional da 2ª 

Região, porquanto, ainda que se conclua que os honorários sucumbenciais são uma 
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espécie de remuneração dos servidores públicos, a fonte pagadora de tais verbas não 

é o Erário, não vinculando, portanto, o Executivo em maiores despesas. Do contrário, 

seria ignorado os desígnios do Constituinte ao estabelecer o rito do art. 61, § 1º, inciso 

II, alínea “a”, da Constituição Federal.  

   Ademais, como bem aponta o Marco Aurélio, o art. 85, §19º do Código de 

Processo Civil é norma de eficácia limitada, tendo em vista que expressamente previu 

a existência de lei específica para regular o tema. Sobre a norma de eficácia limitada, 

destaca-se as palavras de seu colega de Corte, o ministro Luis Roberto Barroso 

(BARROSO; 2018; p. 133): 

(...) normas de eficácia limitada são as que não receberam do constituinte 
normatividade suficiente para sua aplicação, o qual deixou ao legislador 
ordinário a tarefa de completar a regulamentação das matérias nelas traçadas 
em princípio ou esquema 

 Sendo assim, para que a norma atinja sua plenitude, é necessária uma edição 

de lei específica que a regule e a complete. Caso o Chefe do Executivo (em todas as 

esferas da Federação), seja o autor dessa norma – e assim o foi no âmbito federal, 

com a Lei 13.327/16 – exclui-se por completo a menção a qualquer vício 

procedimental.  

 Além disso, um dos fundamentos empregados pelo Tribunal Regional Federal 

da 5ª Região para defesa da constitucionalidade da norma é que a verba 

sucumbencial não é remuneração, posto que é custeada pelo Ente Público ao qual o 

procurador está vinculado. Essa alegação não possui qualquer cabimento sendo, 

inclusive, combatido pelo ministro Alexandre de Moraes, que reconheceu a 

constitucionalidade material da norma. Em suas palavras (STF; 2020; p. 48-49):  

Embora concebidos como consequência futura, incerta e variável, que, 
prevista em lei e imposta por sentença à parte vencida, decorre do resultado 
da análise dos pedidos levados a juízo, o pagamento de verbas honorárias 
de sucumbência vincula-se indissociavelmente à própria natureza e 
qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da 
advocacia, assumindo, em razão disso, feição contraprestacional e 
remuneratória.  
O fato de os honorários sucumbenciais não serem devidos por alguém que 
se tenha beneficiado dos respectivos serviços profissionais não é suficiente 
para, por si só, descaracterizar essa natureza remuneratória. Não é por outro 
motivo, aliás, que tais verbas são fixadas entre percentuais limitadores de um 
mínimo e de um máximo, moduláveis precisamente em razão de 
determinados qualificativos imputáveis ao serviço objeto da contraprestação. 
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 Ora, a remuneração é a contraprestação por um serviço praticado. E os 

honorários de sucumbência são o pagamento pelo êxito de um serviço praticado, isto 

é, a defesa em juízo. De modo que, se o advogado não exerce a defesa do 

representado, não faz menção a tal verba. Logo, não há como negar que os honorários 

de sucumbência são remuneração, não importando, para aferição da natureza 

jurídica, a origem da verba, mas sim a sua finalidade. 

 Constatado esse fato, qual seja, a verba sucumbencial é uma espécie 

remuneratória, observa-se que, a partir desse ponto, surgem dois caminhos 

interpretativos divergentes. O primeiro, defendido pelo ministro Marco Aurélio e pelo 

pleno do TRF-2, sustenta que, tendo os honorários sucumbenciais natureza 

remuneratória é incompatível com o regime constitucional dos subsídios. E o outro, 

conforme ministro Alexandre de Moraes, o qual prevê a inexistência de óbice entre o 

regime de subsídios e a verba sucumbencial, mesmo configurando acréscimo 

remuneratório. 

  A fim de escrutinar essa questão, veja-se o que preceitua o art. 39, §4º, da 

Constituição Federal:  

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes. 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 
37, X e XI.  

 Ora, o texto constitucional é axiomático ao repelir acréscimos de qualquer 

espécie remuneratória, como a verba sucumbencial o é. Logo, qualquer interpretação 

distante das evidentes palavras da lei, revelam-se artimanhas hermenêuticas para 

alcançar objetivo distante da essência constitucional. 

 Não à toa, é possível apontar no voto do ministro Alexandre de Moraes, 

incoerências em sua exegese. Segundo o ministro (STF; 2020; p. 50): 

Por outro lado, ao contrário do que uma leitura isolada do art. 39, § 4º, da 
Constituição Federal pudesse sugerir, o conceito de parcela única espelhado 
nesse dispositivo constitucional apenas repele o acréscimo injustificável de 
espécies remuneratórias ordinárias, devidas em decorrência do trabalho 
normal do servidor submetido a regime de subsídio, sem impedir, em linha de 
princípio, a percepção de outras verbas pecuniárias que tenham fundamento 
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diverso, a exemplo das verbas honorárias sucumbenciais, fundadas no fato 
objetivo do resultado da demanda.  

    Primeiramente, não é apenas a expressão “parcela única” que coíbe a 

percepção de outros acréscimos remuneratórios. O texto constitucional não se 

restringe a essa expressão. Do contrário: é expresso ao prever que é “vedado o 

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação 

ou outra espécie remuneratória” aos servidores públicos remunerados pelo regime de 

subsídios.  

 Ademais, o ministro Alexandre de Moraes se contradiz ao afirmar primeiro que 

“o pagamento de verbas honorárias de sucumbência vincula-se indissociavelmente à 

própria natureza e qualidade dos serviços efetivamente prestados pelo profissional da 

advocacia, assumindo, em razão disso, feição contraprestacional e remuneratória” 

(STF; 2020; p. 48) e em seguida sustentar que “o conceito de parcela única espelhado 

nesse dispositivo constitucional apenas repele o acréscimo injustificável de espécies 

remuneratórias ordinárias, devidas em decorrência do trabalho normal do servidor 

submetido a regime de subsídio, sem impedir, em linha de princípio, a percepção de 

outras verbas pecuniárias que tenham fundamento diverso, a exemplo das verbas 

honorárias sucumbenciais, fundadas no fato objetivo do resultado da demanda” (STF; 

2020; p. 40). 

 Ora, se as verbas honorárias se vinculam indissociavelmente à natureza dos 

serviços prestados pelo profissional da advocacia, elas são uma espécie 

remuneratória ordinária, pois, nas próprias palavras do ministro Alexandre de Moraes, 

as espécies remuneratórias ordinárias são as devidas em decorrência do trabalho 

normal do servidor submetido a regime de subsídio. Portanto, conforme seu voto, é 

repelido pelo dispositivo constitucional.  

 Outra justificativa apresentada pelo Alexandre de Moraes refere-se ao fato de 

que não há vedação expressa à percepção de honorários sucumbenciais de 

advogados públicos, assim como o há para os membros da Magistratura (art. 95, 

Parágrafo único, II, CRFB/88) e do Ministério Público (art. 128, §5º, II, “a”, CRFB/88). 

Olvidou-se, portanto, que essas vedações expressas são oriundas da redação original 

da Constituição, elaboradas em 1988. Nessa época, como já demonstrado 

anteriormente, a titularidade da verba sucumbencial ainda era do vencedor da 
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demanda e não do causídico do vencedor, tampouco havia o regime de subsídios, 

que foi criado mediante a Emenda Constitucional nº 19 em 1998.  

 Sustentou então que a EC nº 19/98, que institui o regime de subsídios, e 

englobou os advogados públicos no rol de servidores públicos que fariam jus a esse 

regime remuneratório também não vedou expressamente esse acréscimo pecuniário. 

Mas não há qualquer plausibilidade nesse argumento, pelo contrário, justifica a 

inconstitucionalidade da norma.  

Como já visto, a regra geral do regime de subsídios é a vedação de qualquer 

acréscimo remuneratório distinto do subsídio. Se o Constituinte derivado reformador, 

em seus desígnios, intentasse permitir o recebimento de outro acréscimo 

remuneratório além do subsídio, em exceção à regra geral, deveria expressamente 

prever no texto da Constituição quais os acréscimos seriam permitidos, não o oposto. 

Em outras palavras, o que o ministro Alexandre de Moraes deseja é que o legislador 

constitucional, além de prever a regra geral de proibição de qualquer acréscimo 

remuneratório, estabeleça todos os acréscimos remuneratórios que devem ser 

proibidos, sob pena de invalidar a própria regra geral. Não há qualquer plausibilidade 

nesse argumento. 

 No que tange ao limite do teto remuneratório, assistem razão o TRF-2, e ambos 

os membros do STF aqui citados, destacando-se aqui trecho do voto do próprio 

ministro Alexandre de Moraes (STF; 2020; p. 53):   

Assim, em relação à observância do teto remuneratório constitucional, 
previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal, pouco importa a discussão 
sobre a natureza jurídica da verba honorária sucumbencial, detalhada pela 
Advocacia-Geral da União (doc. 96), mas sim o fato de serem percebidas 
pelos advogados públicos como parcela remuneratória salarial e, 
consequentemente, estarem sujeitas ao limitador previsto 
constitucionalmente. 

 Fixadas tais ponderações, e superado os aspectos acerca da 

constitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais por advogados 

públicos, outra questão pode ser levantada: qual a necessidade da verba 

sucumbencial no ordenamento jurídico? 
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 O instituto jurídico dos honorários sucumbenciais que outrora possuía o condão 

de ressarcir o vencedor pelas despesas com a sua defesa, tornou-se parte da 

remuneração dos advogados em razão do êxito.  

 Tal mudança de titularidade não se demonstra razoável em nenhum aspecto. 

Os advogados foram beneficiados duplamente, posto que já faziam jus aos 

honorários contratuais e passaram a receber os honorários sucumbenciais. Da 

mesma forma os advogados públicos, que eram remunerados exclusivamente 

mediante subsídio estatal, passaram também a receber a verba de êxito. Tal verba, 

apesar de ser invariável e incerta, manifesta-se como um bônus, um prêmio de 

desempenho extra para instigar a vitória, segundo os critérios da meritocracia          

 Sob a ótica do litigante perdedor, também não há qualquer razoabilidade. Esse, 

apenas pelo fato de ter sido derrotado em uma demanda judicial, recebe o ônus de 

custear a remuneração do patrono de quem lhe venceu, mesmo não tendo lhe 

prestado qualquer serviço, ou seja, o vencido é responsável pela premiação do 

advogado do vencedor, mesmo não tendo nenhum vínculo com o patrono, exceto por 

uma obrigação infundada criada mediante lei.  

 A situação se agrava quando o vencido é um contribuinte, a parte vitoriosa é a 

Fazenda Pública, e os Advogados Públicos percebem os honorários sucumbenciais. 

Ora, o subsídio que remunera o Advogado Público é pago com a arrecadação 

tributária, e o tributo é pago pelo contribuinte. Logo, tem-se uma espécie de bis in 

idem: o contribuinte além de pagar a remuneração fixa do advogado público, ainda 

paga a sua bonificação, pela mesma atividade prestada.  

 Sob o prisma do vencedor da demanda, há tão somente prejuízo, posto que 

deixou de ser ressarcido pelas despesas em que incorreu com sua defesa pela 

necessidade da demanda, deixando de restabelecer a situação econômica que teria 

caso o litígio não fosse necessário.  

 Na verdade, diante dessa inovação legislativa, e da flagrante lesão patrimonial 

dos vencedores das demandas judiciais, a jurisprudência fixou a possibilidade do 

ressarcimento através de indenização por perdas e danos. Nas palavras de Humberto 

Theodoro Júnior (THEODORO JÚNIOR; 2018; p. 315-316): 



57 

 

Os honorários despendidos pela parte vencedora com a contratação de seu 
advogado correspondem a um desfalque patrimonial que teve de ser 
suportado pelo demandante para alcançar a tutela jurisdicional de seu direito. 
Segundo o entendimento do STJ, o Código Civil, ao regular a reparação de 
perdas e danos inclui expressamente no respectivo montante os gastos com 
honorários de advogado (CC, arts. 389, 395 e 404). Esses gastos, 
obviamente, não são recuperados por meio da verba dos honorários de 
sucumbência, visto que esta constitui “crédito autônomo do advogado”. Daí 
que os honorários convencionais, como gasto real suportado pelo vencedor, 
terão de integrar a indenização de perdas e danos, a fim de que seja 
proporcionada, a quem de direito, “a reparação integral do dano sofrido”, a 
cargo daquele que deu causa ao processo e nele saiu vencido. 

 O que se examina é que o legislador beneficiou o causídico do vencedor, em 

detrimento do próprio vencedor, revogando o instituto jurídico que tinha a função de 

ressarcir o vencedor pelos gastos despendidos com a defesa, e criou um bônus ao 

patrono deste, sem qualquer tipo de fundamento. O Judiciário então, tentando impedir 

a perpetuação de tal injustiça, permitiu que o vencedor fosse ressarcido através de 

perdas e danos em face do devedor. Mas, perceba: o vencido, além de pagar os 

honorários sucumbenciais, deverá pagar perdas e danos. É duplamente onerado pela 

derrota na demanda, além da condenação.  

 Logo, o instituto dos honorários sucumbenciais, nos moldes atuais, não possui 

razão de ser. Com efeito, é imotivadamente mais vantajoso ao patrono do vencedor, 

e promove distorções e prejuízos tanto ao vencedor, quanto ao vencido. Isso tudo 

apenas para beneficiar uma classe profissional.  

 Nesse sentido, constata-se que a revogação dos honorários sucumbenciais, do 

modo que se apresenta em vigência atualmente, seria o mais adequado e justo para 

o sistema processual brasileiro, uma vez que equilibraria as relações entre vencido, 

vencedor e patrono do vencedor, e suprimiria as distorções provocadas pela norma 

atual.  

Caso os honorários sucumbenciais fossem extintos do ordenamento 

processual pátrio, a parte vencedora permaneceria sendo ressarcida através da 

indenização por perdas e danos, e o vencido deixaria de pagar o advogado do 

vencedor a bonificação pela vitória, devendo apenas ressarcir o vencedor por seus 

gastos, caso esse requeresse perdas e danos.  

Por sua vez, os advogados – que hoje em dia são pressionados pelos 

contratantes a diminuírem os honorários contratuais, em virtude da própria existência 
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da verba sucumbencial, que é paga por outrem – poderiam livremente fixar os 

honorários contratuais, sem qualquer tipo de influência do instituto hipoteticamente 

revogado.  

 Na advocacia pública, foco principal do presente trabalho, apenas restaria a 

remuneração mediante o subsídio, tendo, os procuradores, que se contentarem com 

essa parcela única constitucional, excluindo-se essa remuneração que na prática, 

configura-se como privilégio. 
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6 CONCLUSÃO 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar a compatibilidade entre o texto 

constitucional e a norma que prevê a percepção de honorários de sucumbência para 

os advogados públicos. 

 Para isso, de início, foi exposto as diferenças entre as modalidades de 

honorários advocatícios existentes no ordenamento jurídico brasileiro atual, a saber: 

convencionais, arbitrados e os sucumbenciais. Nesse sentido, delimitou-se o escopo 

do trabalho, que são os honorários de sucumbência. 

 Em seguida, apresentou-se um panorama histórico sobre os honorários 

advocatícios, desde o berço do Direito na Roma antiga, até o modelo brasileiro 

contemporâneo. Assim, restou demonstrado que os honorários advocatícios sempre 

seguiram um padrão histórico: ressarcir o vencedor da lide pelas despesas que 

realizou com sua defesa. Entretanto, uma alteração legislativa, em meados da década 

de 70, desencadeou na alteração da titularidade da verba sucumbencial, passando a 

ser de propriedade do advogado do litigante vencedor, em 1994, com a vigência do 

novo Estatuto da OAB.  

 Ocorre que, essas transformações legais não se restringiram apenas a 

advocacia privada, tendo em 2015, com a vigência do novo CPC, ampliado a sua 

extensão, passando a incluir os advogados públicos como proprietários também da 

verba sucumbencial na esfera pública. 

 Como evidenciado no presente trabalho, essa mudança legal beneficiando a 

classe dos advogados públicos encontrou certa resistência na comunidade jurídica, 

tendo sido levada a apreciação do Poder Judiciário para que deliberasse acerca da 

constitucionalidade da norma. 

 Assim, o trabalho analisou três decisões judiciais. As duas primeiras decisões 

foram contrapostas e proferidas por Tribunais equiparados, enquanto a terceira foi a 

do STF, que de certo modo pacificou o tema.  

A primeira foi do TRF-2ª Região, que decidiu pela inconstitucionalidade da 

percepção de honorários sucumbenciais por advogados públicos, considerou que os 

honorários sucumbenciais são um meio remuneratório, e, nesse sentido: (i) 



60 

 

infringiriam o regime constitucional de subsídios; (ii) burlariam o teto remuneratório 

constitucional e a contribuição previdenciária; (iii) violariam o princípio da isonomia 

entre advogados públicos e privados; (iv) onerariam duplamente o erário. Além disso, 

consideraram que a norma era formalmente inconstitucional por vício na iniciativa, 

quando do tramite legislativo.  

 Em contrapartida, a segunda decisão analisada foi do TRF-5ª Região, que 

deliberou pela compatibilidade da norma perante a Constituição, pois entendeu que 

os honorários de sucumbência não são uma espécie remuneratória, e, portanto, não 

afrontam o texto constitucional.  

A última decisão analisada foi a do Supremo Tribunal Federal, nos votos do 

Ministro Marco Aurélio, que restou vencido, e Alexandre de Moraes, que foi 

acompanhado pelos demais integrantes da Corte. 

No voto do Ministro Marco Aurelio, o primeiro assunto enfrentado foi a 

inconstitucionalidade formal, que para ele não ocorreu. No aspecto material, 

basicamente, repetiu o argumento de violação ao princípio da isonomia entre 

advogados públicos e privados, apresentado pelo TRF-2. Marco Aurélio também 

defendeu que a verba sucumbencial é sim um tipo de remuneração, uma vez que para 

saber a natureza da verba, deve-se olhar para o destino dessa e não sua origem, e 

tendo os honorários sucumbenciais natureza remuneratória, são vedados pela 

constituição, por ser incompatível com a norma constitucional que estabelece o regime 

de subsídios. Ainda destacou que a norma é inconstitucional por violar o teto 

remuneratório, também de modo semelhante ao TRF-2, acrescentando também que 

há a violação do princípio da publicidade, uma vez que não há como controlar as 

receitas advindas da verba sucumbencial, dada a sua incerteza e variabilidade. 

No voto do ministro Alexandre de Moraes, este iniciou seu voto acompanhando 

o ministro Marco Aurelio no tocante a inconstitucionalidade formal. Já no plano da 

inconstitucionalidade material, diferentemente do TRF-5, asseverou que a verba 

sucumbencial possui sim natureza remuneratória, pois não é possível dissociar os 

honorários de sucumbência dos serviços prestados pelo advogado, mas, embora 

possua natureza remuneratória, é compatível com o regime de subsídios, pelos 

seguintes motivos: (i) falta de vedação expressa na Emenda Constitucional que criou 
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o Regime de Subsídios; (ii) interpretação extensiva do termo “parcela única” no art. 

39, §4º, da CRFB/88. Com relação ao teto remuneratório, seguiu também o voto do 

ministro Marco Aurélio, endossando que pouco importa a natureza da verba para 

adequação ao teto remuneratório.  

 O trabalho demonstrou também que apesar dessa decisão do STF ter 

pacificado de certo modo o cenário jurídico com relação a esse tema, ante a eficácia 

vinculante e erga omnes da decisão em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade, o debate pode ser reacendido em breve, posto que há no 

Congresso Nacional um Projeto de Lei 6.381/19, que visa revogar o dispositivo do 

CPC que prevê a titularidade dos honorários sucumbenciais dos advogados públicos. 

Assim, é possível que surja uma nova discussão: “o não recebimento de honorários 

de sucumbência pelos advogados públicos é constitucional?”. 

 Por fim, foram realizadas críticas as decisões analisadas e uma solução foi 

defendida: o fim dos honorários de sucumbência no ordenamento jurídico brasileiro.  

Como o trabalho demonstrou, os honorários sucumbenciais perderam seu 

sentido histórico original, que era ressarcir a parte vencedora pelas despesas que 

efetuou com a sua defesa. Além disso, a verba sucumbencial criou distorções tanto 

na esfera pública, como privada, veja-se: (i) o advogado passou a ser duplamente 

remunerado, seja mediante honorários contratuais ou subsídio, mais a verba 

sucumbencial; (ii) o vencedor passou a alcançar o ressarcimento das despesas que 

efetuou com a defesa através do instituto de perdas e danos; (iii) e o vencido passou 

a ser duplamente onerado, para além da condenação, apenas por sucumbir, pois deve 

pagar ao patrono do vencedor os honorários sucumbenciais e ressarcir o vencedor 

através de perdas e danos. 

Nesse sentido, para dar fim a essas distorções, concluiu-se que o ideal seria 

que os honorários de sucumbência fossem excluídos do sistema processual brasileiro, 

haja vista que, desse modo, os advogados privados seriam remunerados 

exclusivamente pelos honorários contratuais, os advogados públicos exclusivamente 

pelo subsídio, a parte vencedora continuaria alcançando o ressarcimento mediante 

perdas e danos, e o vencido apenas pagaria ao vencedor as despesas que lhe fez 

gastar com a necessidade do processo. 
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