
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  RELATOR  LUÍS  EDUARDO
BIANCHI CERQUEIRA, DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO,

Ref.: Processo n. 0 509 762-94.2018.4.05.8400

EXCERTOS
“No  caso  da  Verba  Honorária  de  que  trata  a  Lei  13.327/2016,  tanto  o
procurador eficiente e que está na Procuradoria da Fazenda Nacional
na função  de  executar  os  créditos  da  Fazenda nacional  (maior  fonte  do
fundo),  quanto  o  procurador  relapso que  pode  encontrar-se,  por
hipótese, na Procuradoria do Jardim Botânico do Rio De Janeiro, ou,
ainda,  o  servidor  de  quadro  suplementar que  se  encontra  na
consultoria jurídica da FUNAI,  ou, ainda,  cedido ao  gabinete de um
Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal  (vide  relação  anexa),  ou,  o
procurador que recém ultrapassou o estágio probatório, ou, por fim,  o
próprio  Advogado  Geral  da  União (o  chefe  do  maior  escritório  de
advocacia do  mundo),  RECEBEM EXATAMENTE O MESMO VALOR,
BATIDOS ATÉ OS CENTAVOS.”

“Certamente é o único caso no mundo em que o CEO (Chefe Executivo) do
escritório ganha, a título de “resultados”, o mesmo valor que um advogado
júnior!”

“(…),  parece  óbvio  que  ao  governo  será  sedutora  política  de  reajustes
futuros apenas na parcela ora denominada Verba Honorária,  em burla ao
direito dos aposentados, constitucionalmente garantido, apenas mediante o
artifício de aumentar as fontes de custeio, atualmente em número de três.”

“Mesmo considerando a constitucionalidade da isenção fiscal operada pela
pela  Lei  13.327/2016  (ver  parágrafo  seguinte),  vejam  V.  Exas.  que  ela
também garante  pagamento  aos  aposentados,  na  forma do artigo  31,  de
modo  que  o  modelo  da  remuneração  adotado  independe  de  regime
previdenciário,  cujo  pagamento  é  financiado  diretamente  pela  própria
arrecadação baseada nas fontes de custeio já referidas.”

“APOSENTADOS -  EXTENSÃO DE BENEFÍCIO -  ARTIGO 40,  §  8º,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A pedra de toque da incidência do preceito é saber  se em atividade os
aposentados  lograriam  o  benefício.  (RE  385.016/PR,  Relator  Ministro
MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007 – Ata n. 52/2007).”
(grifos aditados)

ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  PROCURADORES  E
ADVOGADOS  PÚBLICOS  –  ANPPREV,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.
37.160.009/0001-70, com sede no Setor de Autarquias Sul (SAUS), adra 06, Bloco K,
Ed.  Belvedere,  Grupo  IV,  Brasília/DF,  CEP:  70.070-915,  endereço  eletrônico:



anpprev@anpprev.org.br,  neste  ato  representada  por  sua  Presidente  THELMA
SUELY DE FARIAS GOULART,  advogada,  inscrita na OAB/DF sob o n. 5906 e
inscrita  no CPF  sob  o  n.  311.740.941-68,  residente  e  domiciliada  no SHIN,  QI  4,
Conjunto  6,  Casa  6,  Lago  Norte,  Brasília/DF,  com  endereço  eletrônico:
thelmagoulart@hotmail.com.,  vem, à presença de V. Exa., fundada no artigo 138 do
Código  de  processo  Civil  Brasileiro,  REQUERER  ingresso  no  processo  supra  na
condição de AMICUS CURIAE, pelos motivos que seguem

I. DA LEGITIMIDADE DA ANPPREV

1. A ANPPREV é uma associação de classe que representa 1507
(mil quinhentos e sete) advogados públicos federais das carreiras da Advocacia-Geral
da União e dos quadros suplementares (em extinção), tanto ativos quanto inativos;

2.  A  questão  que  será  decidida  no  presente  processo  diz
respeito  à  remuneração  desses  profissionais,  constituindo  escopo  estatutário  da
associação de classe, conforme artigo 3º dos Estatutos:

Art. 3º – A ANPPREV tem por principais finalidades:
I – A defesa dos direitos e interesses funcionais de seus
associados;
II  –  A  participação  representativa  junto  a  entidades  e
órgãos públicos  ou privados que tenham por escopo ou
tratem  de  assuntos  de  interesse  dos  seus  associados,
mormente  nas  áreas  funcional,  de  seguridade  social  e
econômico-financeira;
III – A promoção individual e coletiva de seus membros,
atuando  ainda,  em  prol  destes,  nos  campos  do  lazer,
cultura e assistência pessoal
§1º  –  Toda  atuação  institucional  se  dará  por  meio  de
programas  e  projetos  setoriais,  ainda  que  sumários,
previamente  definidos  e  aprovados  o  pelo  Conselho
Executivo,  em  especial  quanto  a  receitas  e  despesas,
dentro  das  disponibilidades  orçamentárias  para  o
exercício.
§2º – Na defesa de direitos e interesses de seus associados,
a  ANPPREV  poderá  representá-los  judicial  e
extrajudicialmente na forma da lei.

3. O artigo 138 do CPC prevê a figura do amicus curiae, desde
que atendidos os pressupostos ali contidos, lieris:



Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da
matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a
repercussão  social  da  controvérsia,  poderá,  por  decisão
irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de
quem  pretenda  manifestar-se,  solicitar  ou  admitir  a
participação  de  pessoa  natural  ou  jurídica,  órgão  ou
entidade especializada, com representatividade adequada,
no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

4. Não restam dúvidas da relevância da causa, que diz respeito à
remuneração de membros das carreiras de uma das Funções Essenciais à Justiça e,
ainda,  à  garantia  da  paridade remuneratória  entre  ativos  e  inativos  (relevância  e
especificidade do tema), instituto este eternamente vilipendiado pelos governos que
se sucedem.

5. A repercussão da decisão que vier a ser proferida atinge uma
coletividade  de  12  mil  pessoas  e  terá  como  efeito  direto  a  eliminação  ou  a
manutenção  da  garantia  da  paridade  remuneratória  entre  ativos  e  inativos,  na
medida  em que,  sendo  o  modelo  preservado sem paridade,  parece  óbvio  que  ao
governo  será  sedutora  política  de  reajustes  futuros  apenas  na  parcela  ora
denominada  Verba  Honorária,  em  burla  ao  direito  dos  aposentados,
constitucionalmente garantido, apenas mediante o artifício de aumentar as fontes de
custeio, atualmente em número de três.

6. Desta forma, parecem cristalinos o interesse e a legitimidade
da requerente em participar e contribuir com a Corte na construção da decisão que
vier a ser proferida, na qualidade de AMICUS CURIAE.

7. Sem prejuízo da decisão de V. Exa.  acerca da admissão da
requerente ao presente processo, mas tendo em vista a proximidade do julgamento,
antecipa suas razões, na forma a seguir.

II. HÁ DUAS ESPÉCIES DE INATIVOS

8.  Inicialmente,  cumpre esclarecer  que há duas categorias  de
inativos, a saber:

8.1 Os  que  foram  ou  irão  para  a  inatividade  com
direito à paridade de  quaisquer benefícios  e  vantagens
deferidos  ao  pessoal  da  ativa  (ingressaram  no  serviço
público até 19/12/2003);



8.2 Os  inativos  que  não  detêm  direito  à  paridade,
admitidos no serviço público após janeiro de 2004, muitos
dos  quais  optantes  pelo  regime  estandarizado  pelo
FUNPRESP.

9. As duas categorias são tratadas de igual forma na aplicação
da  Lei  13.327/2016,  apesar  da  desigualdade  que  ostentam,  como  se  referida  lei
estivesse isolada no ordenamento, em completa ignorância dos direitos previstos na
Lei 8.112/90 (artigo 189, parágrafo único) e na EC 41/2003 (artigo 7º).

III.1 DO  DIREITO  À  PARIDADE.  REQUISITOS
(REMUNERAÇÃO, CARÁTER GERAL E INDISTINÇÃO NO PAGAMENTO)

10. Para situar apenas no ambiente infraconstitucional, o direito
à paridade de que trata o tema do presente processo,  está previsto no artigo 189,
parágrafo único, da Lei 8.112/90, exarado nos seguintes termos:

Art. 189 (…)
Parágrafo único.  São  estendidos aos inativos  quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função  em
que se deu a aposentadoria.
 

11. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral
(efeito erga omnes), RE 596.962, Relator Ministro Dias Toffoli, fixou os requisitos para
o  reconhecimento  do  direito  à  paridade,  adotando  tese  para  o  TEMA  156,  nos
seguintes termos:

Fixação das teses do julgado, para que gerem efeitos erga
omnes e  para  que  os  objetivos  da  tutela  jurisdicional
especial  alcancem de forma eficiente os  seus resultados
jurídicos, nos seguintes termos: 
I - As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter
geral conferidas a  determinada categoria,  carreira  ou,
indistintamente,  a  servidores  públicos,  por  serem
vantagens  genéricas,  são extensíveis  aos  servidores
inativos e pensionistas; 
II  -  Nesses  casos,  a  extensão alcança os  servidores  que
tenham ingressado no serviço público antes da publicação
das  Emendas  Constitucionais  20/1998  e  41/2003  e  se
aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes
da EC 41/2003; 



III - Com relação àqueles servidores que se aposentaram
após a EC 41/2003, deverão ser observados os requisitos
estabelecidos na regra de transição contida no seu art. 7º,
em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e
inativos contida no art. 40, § 8º, da CF para os servidores
que ingressaram no serviço público após a publicação da
referida emenda; 
IV - Por fim, com relação aos servidores que ingressaram
no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram
ou adquiriram o direito à aposentadoria após a sua edição,
é necessário observar a incidência das regras de transição
fixadas  pela  EC  47/2005,  a  qual  estabeleceu  efeitos
retroativos  à  data  de  vigência  da  EC 41/2003,  conforme
decidido nos autos do RE 590.260/SP, Plenário, Rel. MIN.
RICARDO  LEWANDOWSKI,  julgado  em  24/6/2009.[-]
(grifamos)

12. Portanto, para verificar a existência do direito vindicado no
presente processo, há de serem identificados três requisitos, a saber: (1) a vantagem
deve  ser  qualificada  como  remuneratória,  (2)  de  caráter  geral,  (3)  paga
indistintamente à categoria em que se deu a aposentadoria.

13.  O requisito  da  indistinção  no pagamento carrega valores
incorporados  na  remansosa  jurisprudência  do  Pretório  Excelso  e  diz  respeito  à
inexistência de aferição de desempenho,  mesmo quando se trata de gratificação
pro  labore  faciendo,  apenas  permitindo  distinção  entre  ativos  e  inativos  (os
detentores  do  direito  à  paridade)  no  caso  de  efetiva  existência  de  avaliação
pessoal de desempenho, por intermédio de procedimento formal baseado em
metas individuais, o que inexiste no caso.

EMENTA  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário
com  agravo.  Administrativo.  Servidor  público.
Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência,
da  Saúde  e  do  Trabalho  (GDPST).  Inativos.  Paridade.
Ofensa ao  princípio  da  irredutibilidade  de  vencimentos.
Não ocorrência. Precedentes. 
1.  A  jurisprudência  da  Corte  é  no sentido  de  que:  i)  o
direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente
até  que  sejam  processados  os  resultados  das  primeiras
avaliações de desempenho; e ii) a partir da conclusão do
primeiro  ciclo  das  avaliações  de  desempenho,  as
gratificações  da  espécie  da  ora  em  análise  assumem  a
natureza pro labore faciendo, não havendo falar em ofensa
ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo
regimental não provido,  com imposição de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa.



3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§
2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do
benefício  da  gratuidade  da  justiça.(ARE  923 388  AgR-
segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
DJe 27-09-2017)

III.2 DA  NATUREZA  REMUNERATÓRIA  DA  VERBA
HONORÁRIA DE QUE TRATA A LEI 13.327/2016

14.  anto  à  qualificação  da  Verba  Honorária  como
remuneração,  o  Supremo  Tribunal  Federal  teve  por  resolvida  essa  questão  no
julgamento da ADI 6053, cujo Acórdão está ementado nos termos seguintes:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS
NORMAS  CONSTITUCIONAIS  PREVISTAS  NOS
ARTIGOS  37,  CAPUT,  XI,  E  39,  §§  4º  E  8º,  E  DAS
PREVISÕES  ESTABELECIDAS  NO  TÍTULO  IV,
CAPÍTULO  IV,  SEÇÕES  II  E  IV,  DO  TEXTO
CONSTITUCIONAL.  POSSIBILIDADE  DO
RECEBIMENTO  DE  VERBA  DE  HONORÁRIOS  DE
SUCUMBÊNCIA  POR  ADVOGADOS  PÚBLICOS
CUMULADA  COM  SUBSÍDIO.  NECESSIDADE  DE
ABSOLUTO  RESPEITO  AO  TETO  CONSTITUCIONAL
DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos
advogados públicos possibilita o recebimento da verba de
honorários sucumbenciais, nos termos da lei.  A CORTE,
recentemente,  assentou  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).
2.  Nada obstante  compatível  com o regime de subsídio,
sobretudo  quando  estruturado  como  um  modelo  de
remuneração por performance, com vistas à eficiência
do serviço público, a possibilidade de advogados públicos
perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a
incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37,
XI, da Constituição Federal.
3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



15. Por sua vez, em decisões recentes, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) vem afirmando, também em sede de repercussão geral, que os encargos
legais das dívidas da União e das autarquias e fundações não constituem honorários,
mas meros benefícios remuneratórios:

PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. CLASSIFICAÇÃO
DE  CRÉDITOS.  ENCARGO  LEGAL  INSCRITO  EM
DÍVIDA  ATIVA  DA  UNIÃO.  NATUREZA  JURÍDICA.
CRÉDITO  NÃO  TRIBUTÁRIO.  PREFERÊNCIA
CONFERIDA  AOS  CRÉDITOS  TRIBUTÁRIOS.
EXTENSÃO.
1. Nos termos do art. 1º do DL n. 1.025/1969, o encargo de
20% inserido nas cobranças promovidas pela União, pago
pelo  executado,  é  crédito  não  tributário  destinado  à
recomposição  das  despesas  necessárias  à  arrecadação,  à
modernização e ao custeio de diversas outras (despesas)
pertinentes à atuação judicial da Fazenda Nacional.
2.  Por força  do § 4º do  art.  4º  da  Lei  n.  6.830/1980,  foi
estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito
em dívida ativa a preferência dada ao crédito tributário, já
existente antes da LC n. 118/2005.
3.  O encargo legal não se qualifica como honorários
advocatícios de sucumbência, apesar do art. 85, § 19,
do  CPC/2015  e  da  denominação  contida  na  Lei  n.
13.327/2016,  mas  sim  como  mero  benefício
remuneratório,  o  que impossibilita a aplicação da tese
firmada  pela  Corte  Especial  no  RESP  1.152.218/RS  (“Os
créditos  resultantes  de  honorários  advocatícios  têm
natureza alimentar  e  equiparam-se aos trabalhistas  para
efeito  de  habilitação  em falência,  seja  pela  regência  do
Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei
n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de
valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma
legal”).
4.  Para  os  fins  do  art.  1.036  do  CPC/2015,  firma-se  a
seguinte  tese:  “O  encargo  do  DL  n.  1.025/1969  tem  as
mesmas  preferências  do  crédito  tributário  devendo,  por
isso,  ser  classificado,  na falência,  na  ordem estabelecida
pelo art. 83, III, da Lei n. 11.101/2005.”
5. Recurso especial da Fazenda Nacional provido.

16. De  forma  que,  sem  maiores  delongas,  esse
requisito parece plenamente satisfeito.



III.3 DO  CARÁTER  GERAL  E  DA  INDISTINÇÃO  NO
PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA.

17. Esses dois requisitos,  por constituírem relação de efeito e
causa, serão analisados conjuntamente;

18. Como visto, a natureza de caráter geral da parcela opõe-se
ao conceito de verba  pro labore faciendo, ou seja, em que se constitui a retribuição
que é devida exclusivamente em função de uma atividade efetivamente  realizada,
coroada pelo mérito.

19. No âmbito da administração pública, esse conceito engloba
a  meritocracia  pessoal,  traduzida  em  avaliação  de  desempenho  funcional,  em
procedimento  formal  fundado  em  metas  e  desempenho,  o  que  se  traduz  em
percepção de valores diferenciados, mesmo entre ativos, a partir do mérito individual
no atingimento das metas institucionais.

20. As gratificações de desempenho criadas na década de 2000
tinham esse fim de prestigiar o mérito do servidor público que se dedicasse mais ao
atingimento  dos  objetivos  e  isso  era  medido  semestralmente  por  processos  de
avaliação de desempenho que se refletiam no valor da remuneração recebida naquele
período.

21. Assim, uma vez realizada a avaliação, cada servidor recebia
um valor diferenciado, segundo seus méritos pessoais, o que não ocorre no caso da
Verba Honorária. 

22. Com efeito. No caso da Verba Honorária de que trata a Lei
13.327/2016, tanto o procurador eficiente e que está na Procuradoria da Fazenda
Nacional na função de executar os créditos da Fazenda nacional (maior fonte do
fundo),  quanto  o  procurador relapso que pode  encontrar-se,  por  hipótese,  na
Procuradoria do Jardim Botânico do Rio De Janeiro, ou, ainda, o  servidor de
quadro suplementar que se  encontra  na  consultoria  jurídica  da FUNAI,  ou,
ainda, cedido ao  gabinete de um Ministro do Supremo Tribunal Federal  (vide
relação anexa), ou, o procurador que recém ultrapassou o estágio probatório, ou,
por fim,  o próprio  Advogado Geral  da União (o  chefe  do  maior  escritório de
advocacia do mundo), RECEBEM EXATAMENTE O MESMO VALOR, BATIDOS
ATÉ OS CENTAVOS.

23. De modo que inexiste qualquer vinculação meritória para
percepção da Verba Honorária.



24.  Para  piorar,  chegaria  à  imoralidade  afirmar,  como
consequência do argumento de que se trata a Verba Honorária de verba pro labore
faciendo,  que as dezenas de procuradores  cedidos aos gabinetes dos Ministros do
Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo Tribunal  Federal  estariam  “faciendo”
alguma coisa para turbinar a arrecadação de honorários ao fundo operacionalizado
pela AGU, já que esses procuradores participam da construção dos votos dos Exmos.
Senhores Ministros. Seria como um advogado de escritório privado da área tributária,
por exemplo, convidado para assessorar essas autoridades de advocacia, continuasse
recebendo pelos êxitos dos processos do escritório de que participa (?).

25. Ocorre que há permissivo legal para que isto ocorra, sendo
que  este  fato  já  foi  motivo  de  parecer  da  própria  AGU  (parecer
00 068/2016/DECOR/CGU/AGU, anexo), que deu aplicação ao disposto no inciso VI,
do §3º, do artigo 31, da lei 13.327/2016, assim ementado:

“II  –  O  legislador  ordinário,  por  intermédio  da  Lei
13.327/2016,  NÃO apontou expressamente a condição
de  exercício  em  unidade  da  Advocacia-Geral  da
União, bem como restrição ou indicação, sobre qual Poder
se  refere  a  vedação  do  percebimento  dos  honorários
advocatícios,  não  se  podendo,  portanto,  por  mera
interpretação de dispositivo legal, criar uma distinção não
prevista em lei.” (destaque nosso)

26. Alie-se ao fato de que esses procuradores, ao serem cedidos
aos  Tribunais  (muitas  vezes  sem  nunca  terem  pisado  na  AGU),  tornam-se
INCOMPATÍVEIS COM O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA, por aplicação da Lei
8.906/94, artigo 28, inciso IV, e não titularizariam o direito previsto no artigo 85, §19,
do Código de Processo Civil.

27.  Ainda,  a própria  Lei  13.327/2016  torna  o  pagamento
indistinto para todos os ativos, conforme regra do §1º, do artigo 31:

“art. 31. (…)
§ 1º O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e
órgão ou entidade de lotação.” (marcamos)

28.  No  julgamento  do  processo  TC  027.291/2018-9,  Acórdão
311/2021 – Plenário, o Tribunal de Contas da União, a Relatora Ministra Ana Arraes,
assim se refere quanto à inexistência de caráter pessoal no pagamento da verba:



“44. E jurisprudência posterior à Lei 13.327/2016 continua
a apregoar que a verba não tem caráter pessoal e é devida
aos cofres da Fazenda Pública, inclusive com possibilidade
de compensação entre as partes no caso de sucumbência
recíproca,  conforme  o  precedente  contido  no  Recurso
Especial  1.668.647/SP,  de  relatoria  do  ministro  Herman
Benjamin, julgado em 13/6/2017, pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça - STJ (item 86 da instrução).”
“86.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  (STJ)  tem
jurisprudência  firmada,  aponta  a  Sefip,  de  que  os
honorários  são  verba  pública,  de  caráter  não  pessoal,
devida  aos  cofres  da  Fazenda  Pública,  permitida  a
compensação  entre  as  partes  no  caso  de  sucumbência
recíproca  (RESP  1.213.051/RS,  relator  Mauro  Campbell
Marques,  2ª  Turma,  DJe  de  8/2/2011,  AgRg  no  REsp
1.243.084/RS, relator Humberto Martins, 2ª Turma, DJe de
9/11/2015). 
Esse  é  o  entendimento  constante  do  Recurso  Especial
1.668.647/SP, de relatoria do ministro Herman Benjamin,
julgado  em  13/6/2017 (Segunda  Turma):  PROCESSUAL
CIVIL.  RECURSO ESPECIAL.  VIOLAÇÃO DO ART.  535
DO  CPC/1973.  DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA  284/STF.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA  FIXADOS  NOS
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  VERBA  DEVIDA  AOS
COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS
HONORÁRIOS.  POSSIBILIDADE.  VERBA  PÚBLICA  DE
CARÁTER NÃO PESSOAL. 1. Não se conhece de Recurso
Especial  em  relação  à  ofensa  ao  art.  535  do  CPC/1973
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que
teria  incorrido  o  acórdão  impugnado.  Aplicação,  por
analogia,  da  Súmula  284/STF.  2.  De  acordo  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  os
honorários  advocatícios  de  sucumbência,  quando
vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito
autônomo do procurador judicial, porque integram o
patrimônio  público  da  entidade.  3.  Desse  modo,  o
acórdão  impugnado  decidiu  em  compasso  com  a
jurisprudência  do  STJ,  no  sentido  de  possibilitar  a
compensação dos honorários  devidos pelo ora recorrido
com o montante a que tem direito a receber do Estado, via
precatório. 4. Recurso Especial não conhecido.”

29.  Esse  julgado  categorizou  como  verba  pública  o  que  se
denomina  de  honorários  advocatícios  sucumbenciais,  ou  seja,  reconhece  que  é
arrecadada  em razão de  atividade  direta  do próprio Estado e não do  procurador,
corroborando a jurisprudência do STJ:



ACÓRDÃO 311/2021 – PLENÁRIO - TCU
SUMÁRIO: DENÚNCIA. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES
NO  CONSELHO  CURADOR  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DE PARTE DAS QUESTÕES
EM  OUTRO  PROCESSO.  DISCUSSÃO  SOBRE  A
NATUREZA DO ENTE ENCARREGADO DE DISTRIBUIR
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
E  SOBRE  SUA  OBRIGATORIEDADE  DE  SEGUIR  O
DIREITO  PÚBLICO  NAS  CONTRATAÇÕES.
CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1.  Os honorários advocatícios sucumbenciais de que
trata  a  Lei  13.327/2016  constituem  recursos  de
natureza pública. 
2.  As  normas  infralegais  e  pareceres  que  atribuem
personalidade  jurídica  de  direito  privado  ao  Conselho
Curador  dos  Honorários  Advocatícios  contrariam
princípios constitucionais,  em especial,  os da legalidade,
impessoalidade,  moralidade  e  supremacia  do  interesse
público sobre o privado.
3. Em face do regime jurídico de direito público a que o
Conselho Curador dos Honorários  Advocatícios  deve se
submeter,  ao  ente  cabe  observar  as  regras  de  direito
público  na  realização  de  suas  aquisições  de  bens  e
contratações de serviços. 

30.  Ou  seja,  tanto  faz  ser  Procurador  da  Fazenda  Nacional,
reconhecidamente pertencente à Procuradoria que arrecada o maior volume para o
fundo de honorários (já teve mês que arrecadou 98% dos recursos), ou estar cedido
para  assessorar  Ministro  de  Tribunal  Superior,  ou  cedido  para  representação
classista, ou, ainda, licenciado para mestrados e doutorados de longa duração; todos
recebem  os  mesmos  valores,  batidos,  repita-se,  até  os  centavos,  desde  que
ultrapassado o estágio probatório, que diz respeito a período de formação e avaliação.

31. A performance referida na ADI 6053 nada tem a ver com
mérito  pessoal  e  nem com mérito  exclusivamente  institucional  da  AGU  (mesmo
porque a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as autarquias e fundações públicas
fazem  diretamente  a  cobrança  administrativa,  donde  advêm  a  maior  parte  dos
valores arrecadados).

32.  Trata-se  de  uma  performance  vegetativa,  totalmente
desfocada do conteúdo jurídico do princípio constitucional da eficiência.

33. Tanto que  o Ministério Público Federal,  nos  autos  da
Ação Coletiva número JFDF – 1 042 760-63.2020.4.01.3400 - ACC, que tramita pela 22a.



Vara Federal de Brasília/DF, assim exarou seu parecer pela procedência dos pedidos
ali veiculados e que coincidem com os pedidos deste processo:

(…)
“Nessa  perspectiva,  os  associados  da  parte  autora  que
ingressaram no serviço público antes da EC 45/2003,
observada a regra de transição imposta pela EC 47/2005,
fazem  jus  à paridade da cota-parte dos honorários
sucumbenciais  devidos  aos  advogados  públicos  da
ativa. 
Não  se  trata  de  verba  pro  labore  faciendo,  pois  o
dispositivo  questionado  foge  de  objetividade,
singularidade e, sequer, condiciona o pagamento da
cota-parte a requisitos mínimos de desempenho pelo
servidor da ativa.
Além  do  mais,  como  demonstrado  pela  parte  autora,
mesmo aqueles  advogados  públicos  que  não  estão
exercendo  a  atividade  advocatícia,  por  terem  sido
cedidos a outros órgãos, percebem a verba honorária
sucumbencial, sem qualquer distinção. 
Portanto,  resta  caracterizada  a  natureza
remuneratória geral dos honorários de sucumbência,
pelo  que,  consequentemente,  deve  ser  estendida
cota-parte  de  forma  paritária  aos  associados  da
autora  que  tenham  ingressado  no  serviço  público
antes da EC 41/2003,  observada a regra de transição
fixada pela EC 47/2005.”

IV. DO  QUE  SE  TRATA,  ENTÃO,  A  VERBA
HONORÁRIA?

34. A resposta a esta questão parece mais evidente do que se
pensa.

35. Percebam V. Exas. que existem TRÊS FONTES DE CUSTEIO
para formar um FUNDO destinado a pagar uma REMUNERAÇÂO aos membros da
AGU  e  também  a  servidores  que  não  são  da  AGU,  mas  pertencem  a  quadros
suplementares em extinção, a saber: a) Honorários de Sucumbência decorrentes de
processos judiciais; b) até 75% encargos legais da dívida ativa da União; e 3) 100% dos
encargos legais da dívida ativa das autarquias e fundações federais (Lei 13.327/2016,
art. 30, incisos I, II e III).



36. Certamente é o único caso no mundo em que o CEO (Chefe
Executivo) do  escritório  ganha,  a  título  de “resultados”,  o  mesmo valor  que  um
advogado júnior!

37.  Ironicamente,  os  honorários  oriundos  da  sucumbência
contribuem com a menor parcela ao fundo, ao passo que os encargos legais da dívida
da União aportam os maiores valores, já chegando a 98% em um único mês.

38. O detalhe é que o grosso dos encargos legais das dívidas da
União e das autarquias são cobrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
pelos demais entes da administração indireta, ainda na fase administrativa (execução
não ajuizada), em grande monta quando o governo lança os famosos programas de
refinanciamento (REFIS),  de modo que sequer há participação de procuradores
da AGU nessa fase.

39.  O  STJ,  em  decisão  retro  transcrita  (parágrafo  15  desta
petição), JÁ DECIDIU que os encargos legais não se qualificam como honorários
advocatícios, mas mero benefício remuneratório.

40.  Em  conclusão,  a  Verba  honorária,  de  honorários,  só
carrega  o  nome e  nada  mais  é  do  que  o  resultado  de  três  fontes  de  custeio
destinadas a formação de um fundo que financia uma parcela remuneratória dotada
de caráter geral,  paga indistintamente a todos os membros e servidores de quadros
Auxiliares  da  AGU,  independentemente  do  exercício  das  funções  e  da  condição
mesmo de advogados.

V.  DA  ISENÇÃO  (INCONSTITUCIONAL)  DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA X DIREITO À PARIDADE.

41.  As  regras  que  tratam  da  paridade,  tanto  de  nível
constitucional (EC41/2003), quanto legal (Lei 8112/1990), referem-se à concessão de
qualquer vantagem ou benefícios, impondo requisitos específicos: natureza
de remuneração com caráter geral.

42. Mesmo considerando a constitucionalidade da isenção fiscal
operada pela pela Lei 13.327/2016 (ver parágrafo seguinte), vejam V. Exas. que ela
também garante pagamento aos aposentados, na forma do artigo 31, de modo que o
modelo  da  remuneração  adotado  independe  de  regime  previdenciário,  cujo
pagamento é financiado diretamente pela própria arrecadação baseada nas fontes de
custeio já referidas..



43. De toda forma, a isenção fiscal operada pelo artigo 32 da Lei
13.327/2016 é INCONSTITUCIONAL por violação do artigo 150, §6º, da Constituição
da República, pois deveria ter sido trafegada em lei específica e não no meio de uma
lei de caráter geral que trata de remuneração de diversas carreiras do serviço público.

VI. A QUESTÃO É INFRACONSTITUCIONAL

44. Em caso idêntico ao presente, também decidido pela Turma
Recursal do Rio Grande do Norte, a UNIÃO dispensou a interposição de PEDILEF e
ingressou com Recurso Extraordinário, que não foi admito pela Turma Recursal por
não preencher os requisitos do RE. Em sede de Agravo de Instrumento, o Ministro-
Relator Edson Fachin negou-lhe provimento por entender que a caracterização da
verba honorária como de caráter geral pelo STF demandaria reexame da legislação
infraconstitucional,  sendo  que  eventual  ofensa  à  Constituição  seria  meramente
reflexa,  de  modo  que,  diante  das  diretrizes  já  traçadas  pela  tese  firmada  no
TEMA/STF 156, a Turma Nacional de Uniformização e o Superior Tribunal de Justiça
constituem as instâncias máximas onde esse acertamento deverá ser definitivamente
realizado.

VII. CONCLUSÕES

45. Em conclusão, Exas., o julgamento do presente processo não
pode vilipendiar  ou permitir a  burla  do  direito à  paridade de  remuneração entre
ativos  e  inativos,  pois  todos  os  pressupostos  para  o  seu  reconhecimento  estão
presentes.  É  oportuno citar  passagem de voto dado  pelo  Ministro  Marco Aurélio
Mello, quando tratou do tema nos autos do RE 385.016:

APOSENTADOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO - ARTIGO
40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A pedra de toque da incidência do preceito é saber se em
atividade  os  aposentados  lograriam  o  benefício.  (RE
385.016/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma,  DJe  de  30/11/2007  –  Ata  n.  52/2007).  (grifos
aditados)

46. Neste caso da Verba Honorária a resposta é sim! Pois, se, em
atividade, o aposentado da AGU lograria o benefício na sua inteireza, independente
de qualquer outra situação pessoal ou específica!



47. Requer, por fim, seja deferida a participação da ANPPREV
no presente processo, na condição de amicus curiae, pelos fundamentos escritos.

Termos em que

Pede e espera deferimento.

Brasília/DF, 17 de março de 2021.

Mateus de Medeiros Dantas

OAB/DF 58.437



ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROCURADORES CEDIDOS AO PODER JUDICIÁRIO

Nome
Cargo Efetivo na

Origem
Lotação

Situação junto à 

OAB

Alessandra Vanessa

Alves

Advogada da 

União

Assessoria 

Processual STF

Carlos Nestor Lima

Passos da Silva 

Júnior

Advogado da 

União

Gab. Min. Cármen 

Lúcia
Licenciado

Daiane Nogueira 

de Lira

Advogada da 

União

Secretaria-Geral da 

Presidência do STF
Licenciado

Daniel Augusto 

Moreira

Procurador 

Federal

Gab. Min. Rosa 

Weber
Licenciado

Daniel Gonçalves 

Viana

Procurador 

Federal

Gab. Min. Marco 

Aurélio
Licenciado

Evandro Costa 

Gama

Procurador da 

Fazenda Nacional

Secretaria de 

Gestão Estratégica 

do STF

Licenciado

Leonardo de 

Menezes Curty

Procurador da 

Fazenda Nacional
Gab. Min. Luiz Fux Licenciado



Lucilene Rodrigues 

Santos

Procurador da 

Fazenda Nacional

Núcleo de Análise 

de Recursos do STF
Licenciado

Manuelita Hermes 

Rosa Oliveira Filha

Procuradora 

Federal

Gab. Min. Rosa 

Weber
Licenciado

Miquerlam Chavez 

Cavalcante

Procurador da 

Fazenda Nacional

Gab. Min. Gilmar 
Mendes Licenciado

Paulo José Leonesi 

Maluf 

Procurador da 

Fazenda Nacional

Gab. Min. 

Alexandre de 

Moraes

Licenciado

Paulo Ronaldo Ceo 

de Carvalho

Procurador 

Federal

Gab. Min. Ricardo 

Lewandowski
Licenciado

Tarsila Ribeiro 

Marques Fernandes

Procuradora 

Federal

Gab. Min. Gilmar 

Mendes
Licenciado

Tiago do Vale
Procurador da 

Fazenda Nacional

Gab. Min Marco 

Aurélio
Licenciado

Vinicius de 

Andrade Prado

Procurador 

Federal

Gab. Min Marco 

Aurélio
Licenciado

Walter Schroder 

Moreira Santos

Procurador 

Federal
Gab. Min. Luiz Fux Licenciado



Bruno Leonardo 

Guimarães 

Godinho

Advogado da 

União

Assessor do 

Procurador-Getal 

da República

Licenciado

André Cavalcanti 

Erhardt

Procurador 

Federal

Gab. Min. Og 

Fernandes
Licenciado

Andréa Garcia 

Sabião

Procuradora 

Federal

Gab. Min. Herman 

Benjamin

Antônio Claret de 

Souza Júnior

Procurador da 

Fazenda Nacional

Gab. Min Assusete 

Magalhães

Christiano Mendes 

Wolney Valente

Procurador da 

Fazenda Nacional

Gab. Min. Mauro 

Campbell Marques
Inscrição 
Cancelada

Daniele Russo 

Barbosa Feijó

Procuradora da 

Fazenda Nacional

Gab. Min. Regina 

Helena Costa

Hermes Santos 

Blumenthal de 

Moraes

Advogado da 

União

Gab. Min. Francisco

Falcão Licenciado

Jadson Santana de 

Sousa

Procurador 

Federal

Gabinete do 

Secretário-Geral da

Presidência

Inscrição 
Cancelada



João Marcelo 

Torres Chinelato

Procurador 

Federal

Gab. Min. Herman 

Benjamin
Licenciado

José Flávio Bianchi Procurador 
Federal

Gab. Min. Nancy 
Andrighi

Licenciado

Karina Nathércia 
Sousa Lopes

Advogada da 
União

Gab. Min. 
Humberto Martins

Luís de Freitas 
Júnior

Procurador 
Federal

Gab. Min. Herman 
Benjamin

Licenciado

Marcellus 
Sganzerla

Procurador da 
Fazenda Nacional

Gab. Min. Herman 
Benjamin

Marcos Antônio 
Cavalcante

Advogado da 
União

Diretor-Geral do 
STJ

Inscrição 
Cancelada

Mauro Alexandre 
Pinto

Procurador 
Federal

Gab. Min. Antônio 
Carlos Ferreira

Licenciado

Otávio Augusto 
Buzar Perroni

Procurador 
Federal

Gab. Min. Mauro 
Campbell Marques

Licenciado

Patrícia Lima 
Batista Rodrigues

Procuradora 
Federal

Gab. Min. Laurita 
Vaz

Licenciado

Renato Cesar 
Guedes Grilo

Procurador da 
Fazenda Nacional

Gab. Min. Benedito 
Gonçalves

Licenciado

Renato Ismael 
Ferreira Mezzomo

Procurador 
Federal

Gab. Min. Herman 
Benjamin

Licenciado

Rodrigo de Macedo
e Burgos

Procurador da 
Fazenda Nacional

Gab. Min. Benedito 
Gonçalves

Licenciado

Rogério Pereira 
Lima

Advogado da 
União

Gab. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho

Licenciado

Wesley Luiz de 
Moura

Procurador da 
Fazenda Nacional

Gab. Min. Regina 
Helena Costa

Licenciado



ANEXO II

Fonte:  (disponível  em
https://www.conselhocurador.com.br/download/composicao-da-arrecadacao-
dos-honorarios-advocaticios-ano-de-2017/, acessado em 21/4/2019, às 19:45h)


