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COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL – EXCELENTÍSSIMOS(AS) SENHORAS(AS) 

DESEMBARGADORES(AS) 

 

 

 

ADI nº 70085397321 

Data da Sessão: 18/04/2022 – Número 8 da Pauta –  

Relator DES. JORGE LUIS DALL'AGNOL   

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL – APERGS, já devidamente qualificada, vem, 

respeitosamente, perante Vossas Excelências, apresentar MEMORIAIS DE 

JULGAMENTO, tendo em vista a inclusão em pauta da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. 

 

I - RELATÓRIO: 

 

 Trata-se de ADI ajuizada pela APERGS, com pedido liminar, 

objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal e/ou material do Art. 

18 da Lei Complementar nº 15.680, de 13 de agosto de 2021, oriundo da 

Emenda Parlamentar nº 5, em razão de: ausência de pertinência temática, 

incompetência do ente estadual para legislar sobre processo, irredutibilidade 

de vencimentos e ativismo legislativo. 

 

Conforme decisão de fls. 180-196, a liminar foi deferida pelo 

Relator ao efeito de suspender os efeitos do artigo 18 da Lei Complementar nº 

15.680, de 13 de agosto de 2021, até ulterior decisão. 

 

A Procuradoria-Geral do Estado reiterou os termos da 

manifestação já protocolada às fls. 143-179, na qual declinadas as razões por 

que deve ser julgada procedente a presente ação (fls. 217-250). 

 

Notificado, o Exmo. Sr. Governador do Estado, representado 

pelo Procurador-Geral do Estado, prestou informações no sentido da 

procedência da ação (fls. 254-279). 
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A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 

interpôs Agravo Regimental, o qual também foi incluído em pauta – 

70085425155. 

 

O Ministério Público Estadual apresentou Parecer no 

sentido da procedência da ADI (fls. 286-309). 

 

O Partido Novo requereu seu ingresso nos autos como 

amicus curiae, o que foi deferido pelo Relator (fl. 426). 

 

II - SÍNTESE DOS FUNDAMENTOS PARA A PROCEDÊNCIA DA ADI: 

 

Quatro são os fundamentos autônomos entre si e capazes 

de, isoladamente, sustentar a procedência da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade. Duas inconstitucionalidades sob o aspecto formal e 

outras duas sob o aspecto material do Art. 18 da Lei Complementar nº 15.680, 

de 13 de agosto de 2021. 

 

II.1 - VÍCIO FORMAL - AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA: 

 

Segundo o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, 

com o qual a jurisprudência dessa e. Corte está alinhada, são admitidas 

emendas aditivas aos projetos de lei de iniciativa restrita, desde que seja 

guardada a pertinência temática. Inadmissíveis, sob pena de vício formal de 

inconstitucionalidade, emendas que desfigurem a proposição inicial ou que 

nela insiram matéria diversa, como o caso da Emenda Parlamentar nº 5, que 

resultou no Art. 18 da Lei Complementar nº 15.680, de 13 de agosto de 

20211. 

 

Com efeito, a inconstitucionalidade formal aqui apontada 

decorre de jurisprudência pátria consolidada no sentido de que, de um lado, 

são admitidas emendas aditivas aos projetos de lei de iniciativa restrita, desde 

que seja guardada a pertinência temática e, de outro lado, devem ser 

disciplinados por lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a 

remuneração, as vantagens e o regime jurídico dos servidores públicos sob pena 

de violação ao princípio democrático e ao postulado da separação dos Poderes, 

                                    
1 Art. 18. Na Lei nº 10.298, de 16 de novembro de 1994, fica incluído o parágrafo único ao art. 3º, com a seguinte 

redação: 

Art. 3º ............................. 

Parágrafo único. É vedado o pagamento do prêmio de produtividade referido no “caput” como distribuição de honorários de 

sucumbência aos advogados públicos, ficando proibida a sua utilização para dar cumprimento ao disposto no § 19 do art. 85 da 

Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015. 
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estabelecidos nos Artigos 1º, caput, 2º, 5º, LIV, e 61, § 1°, inciso II, alíneas "a” 

e "c", da Constituição Federal, e nos Artigos 1º, 5°, 60, II, “a”, “b” e “d”, e 82, III 

e VII, da Constituição Estadual. 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 163/2021, encaminhado 

pelo Chefe do Executivo, tratava da estrutura administrativa e diretrizes do 

Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, situando-se, portanto, no 

âmbito da competência privativa do Chefe do Poder Executivo -  artigos 61, § 

1º, II, “b” e “c”, da Constituição Federal e 60, II, “b” e “d”, da Constituição do 

Estado do Rio Grande do Sul.  

 

A Emenda Parlamentar nº 5, contudo, não guardou 

qualquer pertinência temática com a proposição apresentada inicialmente pelo 

Poder Executivo no PLC 163/2021. Perceba-se que, para concretizar a inovação 

prevista no art. 2º, o art. 1º da emenda parlamentar, acima transcrito, tratou 

inclusive de alterar a ementa do Projeto de Lei de iniciativa do Poder Executivo, 

para incluir objeto absolutamente novo, qual seja: a até então inexistente 

referência de que a Lei Estadual nº 10.298/1994 também passaria a ser objeto 

de alteração na proposição legislativa.       

      

Além disso, a Justificativa para a Emenda Parlamentar nº 

5 configura verdadeira confissão quanto à ausência de pertinência temática, ao 

aduzir que “tem como finalidade ratificar e reforçar a compreensão que esta 

Casa manifestou, à unanimidade entre os votantes, quando da edição do 

Decreto Legislativo nº 11.219, de 11 de dezembro de 2019”, no sentido de que, 

no entendimento dos parlamentares, “o prêmio de produtividade, previsto na 

Lei Estadual nº 10.298/1994, não possui nenhuma relação com a distribuição 

de honorários de sucumbência aos advogados públicos”  

 

Trata-se, de fato, de uma tentativa inconstitucional e 

declarada de reeditar o conteúdo - também inconstitucional - de ato legislativo 

(Decreto Legislativo n.º 11.219/2019), que, por força de seus vícios, foi 

afastado, por esse órgão jurisdicional, do ordenamento jurídico.  

 

Entretanto, ainda que opiniões dos parlamentares em 

determinado sentido sejam naturais do Estado Democrático de Direito, não se 

admite que os seus atos sejam praticados de maneira inconstitucional, 

afrontando as regras mais básicas do processo legislativo, as quais constituem 

expressão dos indispensáveis freios e contrapesos entre os Poderes da 

República.  
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Nesse sentido, a Proponente pede vênia para 

transcrever a fundamentação que ensejou o veto do Chefe do Poder 

Executivo, adotando-a como fundamento para ver declarada a 

inconstitucionalidade formal da norma impugnada: 

 

“Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 163 /2021  

Poder Executivo  

OF.GG/SL - Porto Alegre/RS  

Excelentíssimo Senhor Deputado GABRIEL SOUZA,  

Presidente da Assembleia Legislativa,  

Palácio Farroupilha, NESTA CAPITAL.  

 

VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 163/2021  

Senhor Presidente:  

Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar, utilizando da prerrogativa 

conferida pelo artigo 66, § 1º, combinado com o artigo 82, inciso VI, da Constituição 

Estadual, que decidi vetar o art. 18 do Projeto de Lei Complementar nº 163/2021, que 

altera a Lei nº 14.733, de 15 de setembro de 2015, que dispõe sobre a estrutura 

administrativa e diretrizes do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul e dá 

outras providências; 

(...) 
O art. 18 do Projeto de Lei Complementar nº 163/2021 inclui parágrafo único 

ao art. 3º da Lei nº 10.298, de 16 de novembro de 1994, que extingue o Fundo de 

Assistência Judiciária e cria o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do 

Estado e o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, contendo a seguinte 

redação:  

 

“Art. 18. Na Lei nº 10.298, de 16 de novembro de 1994, fica incluído o parágrafo 

único ao art. 3º, com a seguinte redação: 

“Art. 3º .............................  

Parágrafo único. É vedado o pagamento do prêmio de produtividade referido no 

“caput” como distribuição de honorários de sucumbência aos advogados públicos, 

ficando proibida a sua utilização para dar cumprimento ao disposto no § 19 do art. 85 

da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015.”  

 

A inclusão do referido artigo se deu por força da aprovação da Emenda nº 5, 

proposta pelos Deputados Giuseppe Riesgo, Any Ortiz, Marcus Vinícius, Elton Weber, 

Sérgio Turra e Fábio Ostermann.  

Contudo, sob o aspecto jurídico, a inclusão da referida emenda ao Projeto de 

Lei Complementar nº 163/2021 padece de vício de constitucionalidade, conforme passo 

a demonstrar.  

Para bem delimitar o exame de constitucionalidade que é objeto da presente 

manifestação, é necessário observar que o Projeto de Lei Complementar nº 163/2021 

versava sobre a estrutura e as atribuições dos órgãos do Poder Executivo estadual, 

temática cuja regulamentação legal, na forma das Constituições Federal e Estadual 

(artigos 61, § 1º, II, “b” e “c”, da Constituição Federal e 60, II, “b” e “d”, da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul), depende da deflagração do processo 

legislativo de iniciativa privativa do Governador do Estado. Apesar de o Projeto de Lei 

Complementar nº 163/2021 tratar de questões acerca das competências legais da 

Procuradoria-Geral do Estado, nele não são tratadas questões remuneratórias, nem 

qualquer tema atinente ao funcionamento, destinação e estrutura do Fundo de 

Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado, de que trata a Lei nº 10.298, de 

16 de novembro de 1994.  

Desse modo, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as 

emendas parlamentares devem observar a limitação temática inerente ao processo 
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legislativo instaurado, ou seja, deveriam tratar apenas de temas relacionados àqueles 

submetidos à apreciação do Parlamento.  

(...) 

Desse modo, na medida em que a remuneração, as vantagens e o regime 

jurídico dos servidores públicos devem ser disciplinados por lei de iniciativa privativa 

do Chefe do Poder Executivo, assim como a estrutura da Administração Pública 

Estadual, as emendas parlamentares a tais propostas legislativas devem guardar 

estrita pertinência temática, sob pena de violação ao princípio democrático e ao 

postulado da separação dos Poderes, estabelecidos nos artigos 1º, caput, 2º, 5º, LIV, 

e 61, § 1°, inciso II, alíneas "b” e "c", da Constituição Federal, e nos artigos 5°, 60, 

II, “b” e “d”, e 82, II e VII, da Constituição Estadual. 

Diante do exposto, por razões de inconstitucionalidade, veto o art. 18 do 

Projeto de Lei Complementar nº 163/2021, propiciando a esse Egrégio Poder a 

reapreciação da matéria, certo de que os nobres deputados, ao conhecerem dos 

motivos que me levaram a não acolher, em parte, a proposta, reformularão seu 

posicionamento.  

Atenciosamente,  

EDUARDO LEITE,  

Governador do Estado.” 

 

 

Modificações, supressões e acréscimos desprovidos de 

pertinência temática acabam por solapar a competência privativa para 

deflagrar o procedimento de produção normativa, atingindo, por conseguinte, 

a própria autonomia constitucionalmente assegurada ao Poder Executivo. O 

vício atinge, em última análise o Princípio da Separação dos Poderes, em 

desacordo, portanto, com os artigos 2º e 60, § 4º, III, da Constituição Federal, 

e 5º da Constituição Estadual.  

 

Veja-se que a iniciativa privativa do Chefe do Poder 

Executivo para o processo legislativo com relação às matérias referidas não 

impede a apresentação de emendas parlamentares aos projetos de lei originais. 

A jurisprudência do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assegura a 

possibilidade de os parlamentares apresentarem emendas a projetos de lei cuja 

matéria seja de iniciativa exclusiva de outro Poder, desde que delas não resulte 

“aumento de despesa pública, observada ainda a pertinência temática, a 

harmonia e a simetria à proposta inicial” (ADI 2.350, Rel. Min. MAURÍCIO 

CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 30/4/2004). 

 

É importante destacar que o Poder Judiciário, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública gaúchos já vivenciaram situação semelhante à 

ora analisada quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou 

emenda a projetos de lei de iniciativa reservada a fim de suprimir o auxílio-

moradia (TJ-RS - ADI: 70063246102 RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Data de Julgamento: 16/11/2015, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: 26/11/2015). 
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A emenda aditiva – de origem parlamentar – formalizada 

pela Assembleia Legislativa no curso da tramitação do projeto de lei 

complementar que visava a alterações na estrutura administrativa e diretrizes 

do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, acabou por exercer, de 

forma não autorizada pelas Constituições Federal e Estadual, competência 

privativa do Chefe do Poder Executivo, independentemente da participação 

deste, tratando de forma inovadora da remuneração de servidores públicos, 

através de vedação ao pagamento do prêmio de produtividade como distribuição 

de honorários de sucumbência aos advogados públicos, algo, repise-se, 

completamente diverso dos limites materiais da proposição inicial. Desse modo, 

não se tratou de simples emenda, mas de inclusão de matéria estranha à 

proposição inicial. 

 

O Supremo Tribunal Federal já assentou que as regras do 

processo legislativo estampadas na Lei Fundamental são aplicáveis aos Estados 

por força do princípio da simetria2. Logo, a Assembleia Legislativa do Estado 

deve observar o disposto no artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, da Carta 

Federal, no que restringe a iniciativa de projetos de lei que versem sobre 

“organização administrativa” ao Chefe do Poder Executivo. Admitir que o 

legislador possa livremente alterar os projetos de iniciativa reservada aos 

demais Poderes significaria fazer tábula rasa da norma constitucional, no que 

prevê controle recíproco em favor do postulado da separação de Poderes. 

 

Assim, explícito está que a norma ora impugnada se 

encontra em descompasso com a determinação dos artigos 61, § 1°, inciso II, 

alíneas "b" e "c", e 84, III da Constituição Federal, correspondentes aos artigos 

60, II, “b” e “d”, e 82, III e VII, da Constituição Estadual, padecendo de vício 

formal quanto à sua edição, bem como afronta o princípio da separação dos 

Poderes de Estado, previsto nos artigos 2° e 5° das Cartas Federal e Estadual, 

respectivamente. 

      

Caracterizada, portanto, a inconstitucionalidade formal 

decorrente da aprovação da Emenda Parlamentar nº 5 no PLC 163/2021, que 

resultou no Art. 18 da Lei Complementar nº 15.680, de 13 de agosto de 

2021, em face da ausência de pertinência temática, na esteira da decisão 

liminar proferida pelo eminente Relator. 

 

                                    
2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.926 SANTA CATARINA 
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II.2 - VÍCIO FORMAL – INCOMPETÊNCIA DA ALRS PARA LEGISLAR 

SOBRE PROCESSO: 

 

A segunda inconstitucionalidade formal do Art. 18 da Lei 

Complementar nº 15.680 se dá em razão da afronta à competência da União 

para legislar privativamente sobre matéria processual.  

 

No caso em tela, recorde-se que à Lei nº 10.298, de 16 de 

novembro de 1994, foi incluído o parágrafo único ao art. 3º, com a seguinte 

redação: 

 

Art. 3º ............................. 

Parágrafo único. É vedado o pagamento do prêmio de produtividade 

referido no “caput” como distribuição de honorários de sucumbência 

aos advogados públicos, ficando proibida a sua utilização para dar 

cumprimento ao disposto no § 19 do art. 85 da Lei Federal nº 13.105, 

de 16 de março de 2015.” 

 

Desta forma, como já aventado, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul acabou violando frontalmente os Arts. 22, I da 

CF/88. 

 

Efetivamente, a natureza de norma processual dos 

honorários advocatícios corresponde a entendimento fixado pelo Pleno do 

Supremo Tribunal Federal no RE 581.160/MG, o qual foi submetido ao rito da 

repercussão geral. Na ocasião, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 

9º da Medida Provisória 2.164-41/2001, firmando-se o entendimento de que “a 

matéria relativa à condenação em honorários advocatícios possui natureza 

processual civil, e a jurisprudência desta Corte, antes mesmo da vedação 

imposta pela EC 32/2001, não admitia a utilização de medida provisória para 

disciplinar questões processuais”, bem como de que “a competência para 

legislar sobre matéria de índole processual civil é privativa da União Federal, 

no âmbito do Poder Legislativo (art. 22, I, da CF)”.  

 

A titularidade dos honorários sucumbenciais é definida no       

Código de Processo Civil (Art. 85, § 19), que conferiu aos advogados públicos o 

direito de perceberem montantes a este título. 

 

É certo que, pela própria redação da norma, o legislador 

federal conferiu ao legislador local a atribuição de disciplinar a forma de 

pagamento dos honorários de sucumbência. Disso decorre, conforme 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.183, a 
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constitucionalidade da Resolução 151/2019 PGE, que disciplina o prêmio de 

produtividade previsto pela Lei Estadual 10.298/94 (com redação pela Lei 

Estadual 12.222/04). 

 

Contudo, essa competência outorgada à disciplina local não 

pode, sob pena de anulação da disciplina regularmente feita pelo legislador 

federal, ser realizada de modo a esvaziar o direito à percepção dos honorários 

de sucumbência, porquanto peremptoriamente assegurado pelo ente ao qual a 

Constituição Federal reservou competência privativa para tal desiderato, isto é, 

a União.  

 

Dito de outro modo, o Parlamento Gaúcho pode dispor, 

quando devidamente provocado pelo detentor da iniciativa legislativa para o 

caso (o Governador do Estado), a respeito da forma de pagamento dos 

honorários sucumbenciais aos advogados públicos, mas não lhe cabe, em 

contrariedade à lei processual civil nacional, obstar em absoluto o alcance da 

verba aos seus titulares, sob pena de usurpação da competência legislativa 

esculpida no inciso I do artigo 22 da Carta Magna.  

 

É necessário compreender que, ao estabelecer a vedação de 

pagamento do prêmio de produtividade como distribuição de honorários de 

sucumbência aos advogados públicos, “ficando proibida a sua utilização para 

dar cumprimento ao disposto no § 19 do art. 85 da Lei Federal nº 

13.105/2015”, o Parlamento Gaúcho limitou-se a desfazer a base normativa 

que estruturava a forma de cumprimento da prerrogativa prevista na lei 

processual, cuja validade foi confirmada tanto pelo Tribunal de Justiça do 

Estado no âmbito da ADI nº 0327307-79.2019.8.21.7000) como pelo e. 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.183/RS, ambas com 

trânsito em julgado. Ao fixar essa proibição sem nada prever sobre uma 

sistemática alternativa de pagamento a ser observada no lugar daquela tida até 

o momento como válida, o efeito da norma foi o de exclusivamente proporcionar 

o vazio legislativo, ou, em outras palavras, suprimir por completo no Estado 

do Rio Grande do Sul a eficácia da norma processual civil aprovada pelo 

Congresso Nacional e vigente há mais de 5 anos. 

 

Em conclusão, seja pelo vício de iniciativa decorrente do 

maltrato ao artigo 61, § 1°, “b” e “c”, pela emenda parlamentar que culminou 

na norma vergastada, seja pela invasão da competência legislativa reservada à 

União pelo artigo 22, I, ambos da Constituição Federal, o artigo 18 da Lei 

Estadual n° 15.680/2021 padece de inconstitucionalidade formal, impondo-se 

a sua imediata extirpação do ordenamento jurídico. 
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Com efeito, em razão da violação ao Art. 22, I, CF/88,       

deve ser declarada a inconstitucionalidade formal do Art. 18 da Lei 

Complementar nº 15.680 em razão da afronta à competência da União para 

legislar privativamente sobre matéria processual.  

 

II.3 - VÍCIO MATERIAL – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: 

 

Além das flagrantes inconstitucionalidades sob o aspecto 

formal acima apontadas, há também a inconstitucionalidade material do 

Art. 18 da Lei Complementar nº 15.680, decorrente da violação à 

irredutibilidade de vencimentos. 

 

A percepção de honorários de sucumbência pelos 

advogados públicos não representa ofensa à determinação constitucional de 

remuneração exclusiva mediante subsídio. Os honorários advocatícios de 

sucumbência devidos aos Procuradores Estaduais são compatíveis com o 

regime de subsídio e, como tal, estão limitados ao teto constitucional. Integram 

validamente a remuneração desses servidores, conforme reconhecido pela 

Corte Constitucional na ADI 6.183/RS. 

 

Por seu turno, a vigência do Art. 18 da norma 

impugnada configura indevida e inconstitucional redução da remuneração 

dos Procuradores do Estado, em clara ofensa à Constituição Estadual (Art. 

116, III, CE/89) e à Constituição Federal (Art. 37, XV, CF/88).  

 

Nesse sentido, cumpre transcrever trecho extraído dos votos 

do e. Min. Alexandre de Moraes nas ADIs nº 6.053, 6.165 e 6.178, em que trata 

da questão da irredutibilidade do salário: 

  

Observe-se, ainda, que, não bastasse atentar contra o próprio princípio 

da eficiência e as regras constitucionais estabelecidas para a advocacia 

pública, o pedido da PGR de mera supressão da verba sucumbencial 

dos advogados públicos, sem qualquer estabelecimento de uma regra de 

transição e de compensação remuneratória para a parcela única do 

subsídio, acarretaria inconstitucional redutibilidade nos vencimentos 

finais dos procuradores. (...)” 

 

Observe-se que as decisões do Supremo Tribunal Federal 

sobre a matéria, inclusive a que trata especificamente dos Procuradores do RS 

(ADI 6.183), ao determinar a imposição de teto à verba sucumbencial – não teto 



 
  

 

10 

 

específico, mas teto constitucional puro e simples – equipararam o tratamento 

dado à verba sucumbencial aos conferido aos subsídios. 

      

Não se trata, cumpre destacar, de ignorar a natureza 

variável da parcela, atrelada ao sucesso em demandas judiciais, tampouco de 

buscar o engessamento da deflagração de processo legislativo regular que reveja 

a forma de pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados públicos. 

O que não se deve admitir, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade 

de vencimentos, é a pura e simples supressão de verba remuneratória 

reconhecidamente válida, tal como feito pelo artigo 18 da LC nº 15.680. 

 

Tais circunstâncias implicam, estreme de dúvidas, 

evidentes e irremediáveis reflexos funcionais e financeiros, impondo-se a 

declaração de inconstitucionalidade material do Art. 18 da Lei 

Complementar nº 15.680, de 13 de agosto de 2021. 

 

II.4 - VÍCIO MATERIAL – ATIVISMO LEGISLATIVO: 

 

A Suprema Corte, quando do julgamento da ADI 

5.105/DF3, foi bastante eloquente e didática ao tratar do tema do ativismo 

congressual e da reversão legislativa. 

 

Partindo de tal pressuposto teórico e jurisprudencial, passa 

a Proponente a demonstrar a clara incidência de tal instituto ao caso dos autos. 

 

1) A Procuradoria-Geral do Estado, com o objetivo de dar 

cumprimento ao §º19 do art. 85 do Código de Processo Civil, editou, amparada em 

lei e decretos estaduais, a Resolução nº 151, de 04 de abril de 2019, por meio da qual 

passou a distribuir honorários de sucumbência entre os Procuradores do Estado, 

ativos e inativos. 

2) A Assembleia Legislativa do RS, por meio do Decreto Legislativo 

nº 11.219/2019, de 11/12/2019, sustou a Resolução nº 151, de 04 de abril de 2019, 

da PGE-RS; 

                                    
3 Trecho da ementa do julgado: “5.2. A legislação infraconstitucional que colida frontalmente com 
a jurisprudência (leis in your face) nasce com presunção iuris tantum de inconstitucionalidade, 
de forma que caberá ao legislador ordinário o ônus de demonstrar, argumentativamente, que a 

correção do precedente faz-se necessária, ou, ainda, comprovar, lançando mão de novos 
argumentos, que as premissas fáticas e axiológicas sobre as quais se fundou o posicionamento 
jurisprudencial não mais subsistem, em exemplo acadêmico de mutação constitucional pela via 
legislativa. Nesse caso, a novel legislação se submete a um escrutínio de constitucionalidade 
mais rigoroso, nomeadamente quando o precedente superado amparar-se em cláusulas pétreas”. 
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3) Nos autos da ADI 70083553982, em 18/12/2019 o Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acolheu pedido formulado pela APERGS e 

SINDISPGE/RS e deferiu medida cautelar para suspender os efeitos do DLE nº 

11.219/2019 até julgamento final; 

4) Em 24/06/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 6.053, 

declarando a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos 

advogados públicos, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da 

Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 

13.327/2016, para estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de 

sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder 

ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, 

XI, da Constituição Federal. 

5) Em 04/11/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente 

procedente a ADI 6.183, para conferir interpretação conforme à expressão prêmio de 

produtividade disciplinado em regulamento posta no art. 3º da Lei nº 10.298/1994 do 

Rio Grande do Sul, aos arts. 1º e 2º do Decreto estadual nº 45.685/2008 e ao art. 4º 

do Decreto estadual nº 54.424/2018, para estabelecer que a soma dos subsídios e 

honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos Procuradores do Estado 

não deve exceder o teto remuneratório (inc. XI do art. 37 da Constituição da 

República). 

6) Em 14/12/2020, nos autos da referida ADI 70083553982, o 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acolheu pedido formulado pela 

APERGS e SINDISPGE/RS e julgou procedente o pedido para declarar a 

inconstitucionalidade do DLE nº 11.219/2019; 

7) Em 17/12/2020, transitou em julgado a ADI 6.183/RS – STF; 

8) No dia 24/03/2021, foi desprovido, por maioria, o Agravo de 

Instrumento nº 5013827-22.2019.8.21.7000/RS, interposto em Ação Popular, 

revogando a liminar deferida pelo Relator, oportunidade na qual a 4ª Câmara Cível 

não verificou incompatibilidade entre o art. 85, § 19, do CPC e o art. 116, §2º, inc. 

II, da Constituição Estadual, como fundamento para a suspensão dos efeitos do ato 

impugnado; 

9) Em 23/04/2021, transitou em julgado a ADI 70083553982, 

Tribunal Pleno do TJRS. 

10) Em 07/06/2021, o Partido Novo ajuíza a ADI nº 70085174480 

pleiteando medida cautelar para suspender os efeitos da Resolução nº 151 de 04 de 

abril de 2019, da PGE/RS e, no mérito, “julgamento de procedência desta Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, em consideração à fundamentação apresentada 

acima, reconhecendo-se a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução 

de texto, da expressão “prêmio de produtividade” contida no art. 3º da Lei Estadual 

nº 10.298/1994, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.222/2004, para que seja 

excluída a sua aplicação como pagamento de honorários de sucumbência aos 

procuradores do Estado; reconhecendo-se a inconstitucionalidade, por 
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arrastamento, do Decreto Estadual nº 54.454/2018 e da Resolução nº 151 de 04 de 

abril de 2019 da Procuradoria-Geral do Estado, com atribuição de efeitos ex tunc.” 

11) Em 28/06/2021, foi indeferido o pedido de concessão de medida 

cautelar pleiteado pelo Partido Novo nos autos da referida ADI 70085174480. 

12) Em 13/07/2021, a Assembleia Legislativa do RS aprovou a emenda 

parlamentar nº 5, que impede o pagamento de honorários de sucumbência para 

Procuradores do Estado. O texto foi aprovado durante votação do PLC nº 163/2021, 

encaminhado pelo Executivo (tópico já tratado no item “III.1” da presente ADI);  

 

Daí seguiu-se o veto parcial do Governador do Estado que 

alcançou a referida emenda, publicado no Diário Oficial de 13/08/2021 e, 

subsequentemente, na sessão de 24/09/2021 a Assembleia Legislativa 

derrubou o veto. 

 

A ordem cronológica dos fatos fala por si só. São reiteradas 

decisões judiciais reconhecendo a constitucionalidade e a legalidade da 

percepção dos honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado, 

sobretudo em ações de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito 

do TJRS e do STF. 

 

Percebe-se, data máxima vênia, que o ato normativo aqui 

impugnado evidencia, a mais não poder, a adoção de um autoritarismo 

legislativo e um comportamento antidialógico, incompatível com o postulado 

fundamental da separação de poderes (Art. 2º, CF/88 e Art. 5º, CE/89). 

 

No caso em tela, o Art. 18 da Lei Complementar nº 15.680, 

de 13 de agosto de 2021, colide frontalmente com a jurisprudência do TJRS e 

do STF, motivo pelo qual nasce com presunção de inconstitucionalidade, na 

esteira do precedente referido inicialmente (ADI 5.105/DF). 

 

Demais disso, as premissas das quais parte a Justificativa 

para a emenda parlamentar n. 5 configuram evidente tentativa de burlar, por 

meio de ativismo legislativo e do instituto da reversão legislativa, compreensão 

sedimentada dos Tribunais acerca da constitucionalidade da percepção de 

honorários sucumbenciais pelos advogados públicos, providência que decorre 

de lei federal - Código de Processo Civil -, cuja alteração, à evidência, não insere-

se nas competências da Assembleia Legislativa. A Justificativa refere à ausência 

de lei, mas a lei foi objeto de arguição específica da Procuradoria-Geral da 

República perante o STF e foi julgada constitucional (vide o que já se disse sobre 

a ADI 6183/RS). Diz mais a Justificativa, que a emenda tem como finalidade 

ratificar e reforçar o Decreto Legislativo nº 11.219, mas cuja 
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inconstitucionalidade já foi declarada por este Tribunal de Justiça (ADI 

70083553982, Tribunal Pleno TJ/RS). Há uma flagrante inconformidade com 

as decisões judiciais, dando causa ao ativismo legislativo de que agora se fala. 

 

Tal entendimento deve ser aplicado no caso dos autos, para 

o fim de ver reconhecida a inconstitucionalidade material do Art. 18 da Lei 

Complementar nº 15.680. 

 

III - PEDIDO: 

 

ANTE O EXPOSTO, a Proponente/APERGS requer seja 

julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, com a 

conseguinte declaração de inconstitucionalidade formal e/ou material do Art. 

18 da Lei Complementar nº 15.680, de 13 de agosto de 2021, confirmando-se 

definitivamente a medida liminar já deferida. 

 

Termos pelos quais, 

Requer e espera deferimento. 

 

Porto Alegre, 13 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

RAFAEL DA CÁS MAFFINI  BRUNO ROSSO ZINELLI 

OAB/RS 44.404    OAB/RS 76.332 


