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Vitória/ES, 27 de abril de 2021 

 

Ofício  34/2021- AAC 

 

Excelentíssimo Senhor  

Gedson Paulino 

Prefeito de Iconha  

 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Espírito Santo, por meio do Presidente 

da Comissão de Advogados Públicos da OAB/ES, vem perante a Vossa Excelência expor 

que chegou ao conhecimento desta Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito 

Santo, que essa municipalidade não vem repassando os honorários de sucumbência aos 

advogados públicos que aí exercem esse importante múnus, por suposta ausência de 

regulamentação para tanto. 

Entende esta OAB/ES que tal prática ofende ao disposto no § 19 do artigo 85 do Código 

de Processo Civil1, ao disposto no artigo 23 Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e 

da Ordem dos Advogados do Brasil)2, bem como ao entendimento consolidado do 
Supremo Tribunal Federal nesta questão, conforme restará abaixo demonstrado. 

Com efeito, como é de conhecimento de todos, a Carta Cidadã inaugura a seção que dispõe 

sobre a advocacia (artigo 133), desta forma: "O advogado é indispensável à administração 
da justiça”. 

Ou seja, a Constituição expressamente reconhece que o exercício da advocacia é 

fundamental à prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, tanto a advocacia liberal como 

a advocacia pública exercem atividades essenciais para a concretização da justiça. Por 

essa razão, a Constituição da República, logo após versar sobre a organização do Poder 

Judiciário, dispõe sobre a indispensabilidade da advocacia e a sua relevância para a 
realização da justiça. 

Em que pese a advocacia pública possuir peculiaridades no tocante à forma de investidura 

de seus membros e a sua organização, estes, advogados públicos, não estão excluídos do 

regime geral da advocacia, de suas garantias e prerrogativas. Isso porque a Constituição 

 
1 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 
§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 
 
2 Art. 23. 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. 
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assegurou à advocacia como um todo — independentemente de se tratar de causídicos 

públicos ou privados — igual status de essencialidade.  

Como bem elucidou o ministro Ayres Britto em parecer proferido em razão de consulta 

da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil — Unafe, "o advogado público não 
deixa de ser advogado pelo fato de se investir em cargo público de provimento efetivo. 
Acumula os dois títulos de legitimação funcional, no sentido de que a formação de 
advogado é condição para a posse no cargo público". 

Nesse mesmo sentido, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil editou a 

Súmula nº 8, dispondo que "os honorários constituem direito autônomo do advogado, seja 
ele público ou privado. A apropriação dos valores pagos a título de honorários 
sucumbenciais como se fosse verba pública pelos Entes Federados configura apropriação 
indevida".  

Não obstante essa realidade, em dezembro de 2018, a Procuradoria-Geral da República 

(PGR) propôs uma Ação Direta de Inconstitucionalidade — a ADI nº 6.053 — em face de 

diversas normas que asseguram o pagamento dos honorários sucumbenciais aos 

advogados públicos3. 

Argumentou a PGR que os honorários de sucumbência pagos aos advogados públicos 

possuiriam natureza de receita pública e, por essa razão, os dispositivos impugnados 

violariam os princípios republicano, da isonomia, da moralidade, da supremacia do 

interesse público e da razoabilidade, além de inobservar o teto remuneratório previsto na 

Constituição e que, nesse sentido, o pagamento da referida verba à advocacia pública seria 

incompatível com regime de subsídios estabelecido pela CF/1988. 

Ao decidir tal demanda o Supremo julgou improcedente o pleito da Procuradoria Geral da 

República e reconheceu a constitucionalidade do recebimento de honorários advocatícios 

sucumbenciais por parte dos patronos públicos na forma da lei então questionada. 

No entendimento do Supremo, os honorários sucumbenciais não são incorporados ao 

Erário, tal como as espécies tributárias ou as condenações em favor da Fazenda Pública. 

São verbas alimentares, autônomas à condenação, de titularidade exclusiva do patrono. 

Quando muito, o ente público é mero intermediário na administração de tais verbas, 
devendo sempre repassá-las aos causídicos públicos. 

Asseverou também o STF que os honorários advocatícios pertencem aos advogados por 

ausência de previsão diversa na Constituição e por disposição expressa da Lei Estatutária 

da Advocacia, do Código de Processo Civil de 2015, bem como da lei que, na casuística 

daqueles autos, veio a regulamentar o recebimento dos honorários pela Advocacia Pública 
federal. 

 
3 A ação impugnava o artigo 23 do Estatuto da Advocacia e da OAB, do §19 do artigo 85 do Código de Processo 
Civil/2015, e os artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016 que, entre outras providências, dispõe sobre 
honorários advocatícios sucumbenciais das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações. 
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Assim, não restam dúvidas que indevida é a retenção perpetrada por essa municipalidade 

da verba honorária, posto que são verbas alimentares, autônomas à condenação, de 

titularidade exclusiva do patrono. Quando muito, esse ente público será mero 

intermediário na administração de tais verbas, devendo sempre repassá-las aos 
causídicos públicos. 

Por todo o exposto, roga esta OAB/ES que se promova o imediato repasse dos honorários 

eventualmente retidos aos advogados públicos dessa municipalidade e, caso necessário, 

que a operacionalização da distribuição, transferência, fiscalização e controle do 

montante arrecadado sejam previstos em lei. 

Certos do atendimento ao presente pleito, deste já agradecemos, com as homenagens de 

estilo. 

 

Aproveita-se a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração. 

 

 

 

 
JOSÉ CARLOS RIZK FILHO 

Presidente da OAB/ES 

 

 

 
ALBERTO NEMER NETO 

Coordenador de Comissões da OAB/ES 

 

 

 
DOUGLAS GIANORDOLI SANTOS JUNIOR 

Presidente da Comissão de Advogados Públicos da OAB/ES 
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