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A Sua Excelência o Senhor
JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCISCO
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República
Palácio do Planalto, Praga dos Três Poderes — 42 andar —Sala 402
70150-900 Brasilia/DF

Assunto: PIN n° 51, de 2019, que altera a Lei n° 13.898, de 11 de novembro de 2019.

Senhor Ministro,

Reporto-me ao PLN n2 51, de 2019 (CN), encaminhado ao Senhor Presidente da
República em 12 de dezembro de 2019, com a Mensagem CN n2 148/2019, do Excelentíssimo
Senhor Presidente da Mesa do Congresso Nacional, submetendo 8 sanção presidencial
autógrafos do Substitutivo aprovado ao referido Projeto.

0 Projeto de Lei altera a Lei n2 13.898, de 11 de novembro de 2019, a qual
dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras
providências. Dentre as alterações aprovadas, no âmbito daquela Casa, encontra-se a inclusão
do art. 102-A, dispondo que, "para fins de incidência do limite de que trata o inciso XI do art. 37
da Constituição, serão considerados os pagamentos efetuados a titulo de honorários
advocaticios de sucumbência" (NR).

Esse dispositivo, como é de amplo conhecimento, constara originalmente do
Projeto de Lei n2 5, de 2019-CN, tendo recebido, em 11 de novembro de 2019 (Mensagem n2
569/2019), oposição de veto presidencial, por divisarem-se razões de inconstitucionalidade
formal e material, na medida em que pretendia disciplinar honorários advocaticios e a de
natureza privada, que não é paga com recursos públicos e que não se caracteriza co o de esa
— na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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Em face do encaminhamento de novo Projeto de Lei, que propõe a reinclusão de
idêntico dispositivo, a disciplina de honorários advocaticios de sucumbência em sede de Lei de
Diretrizes Orçamentárias não parece ser a mais adequada, especialmente por sua natureza
temporária e por envolver tema alheio à matéria legislada.

Não obstante, no que tange ao mérito da limitação proposta pelo projeto —
estabelecimento de teto remuneratório a honorários advocaticios — considero ser a medida
salutar.

Na oportunidade, esclareço que, sendo ncionado o Projeto de Lei, esta
Advocacia-Geral da União emitirá parecer, co vistas a orient o cumprimento do dispositivo
legal e a respectiva forma.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA
Advogado-Geral da União
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