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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 

ÓRGÃO ESPECIAL 

Nº 70085397321 (Nº CNJ: 0053285-
63.2021.8.21.7000) 
 

COMARCA DE PORTO ALEGRE 
 
 

ASSOCIACAO DOS PROCURADORES 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 

PROPONENTE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 

REQUERIDO 

GOVERNADOR DO ESTADO  
 

REQUERIDO 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO  
 

INTERESSADO 

 

D E C I S Ã O  

Vistos. 

 

1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta 

por ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL – APERGS em oposição ao artigo 18 da Lei Complementar nº 15.680, 

de 13 de agosto de 2021, objetivando sua retirada do ordenamento 

jurídico vigente, com a declaração de inconstitucionalidade da norma.  

 

Em razões, afirma que a associação demandante se 

enquadra dentre os legitimados para a propositura de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, em razão do que dispõe o artigo 95, § 1º, inciso VII, 

da Constituição Estadual. Ressalta a competência do Tribunal de Justiça 

Estadual para processar e julgar a presente ação. Aponta que o requisito 

objetivo da pertinência temática se mostra perceptível, pois consoante se 

depreende do artigo 1º, inciso VIII, do Estatuto da APERGS, a requerente 

possui, em relação a seus associados, dentre outros, o objetivo de 
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representá-los, judicial e extrajudicialmente, na defesa de seus direitos e 

interesses, perante qualquer instância administrativa ou jurisdicional, 

independentemente de autorização de Assembleia Geral. Desta forma, a 

legislação impugnada, a par das inconstitucionalidades que sobre ela 

recaem, ocasiona severo e incontroverso prejuízo aos Procuradores do 

Estado, associados da APERGS.  

 

Informa que, em 13/07/2021, a Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul aprovou o Projeto de Lei Complementar nº 

163/2021, de proposição do Poder Executivo. Apesar de o projeto de lei, 

cujo objeto é de iniciativa privativa do Governador do Estado, tratar de 

temas atinentes às atribuições da Procuradoria-Geral do Estado, como se 

constata nos artigos 5º e 6º da Lei Complementar nº 15.680/2021, a 

proposta legislativa não abordou nenhum ponto atinente à remuneração 

dos Procuradores do Estado, prêmio de produtividade, destinação de 

honorários de sucumbência ou mesmo acerca da estrutura e finalidades 

do Fundo de Reaparelhamento da PGE/RS, de que trata a Lei nº 

10.298/94, a qual nem sequer foi referida na proposição original. Alheia à 

temática tratada no Projeto de Lei Complementar proposto pelo Poder 

Executivo, foi apresentada e aprovada a Emenda Parlamentar nº 05, que, 

inserindo um parágrafo único ao artigo 3º da Lei nº 10.298/1994, criou 

vedação ao pagamento de prêmio de produtividade como distribuição de 

honorários de sucumbência. Assevera que o PLC encaminhado pelo Chefe 

do Executivo tratava da estrutura administrativa e diretrizes do Poder 

Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, matéria de iniciativa privativa 

do Governador do Estado. Aponta que a Emenda Parlamentar nº 05 

tratou de matéria totalmente alheia à proposta inicial, passando a inserir 

dispositivo atinente à remuneração de servidor público, ao vedar a 

percepção de prêmio de produtividade mediante o rateio de honorários 

de sucumbência aos Procuradores do Estado, matéria que também é de 
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iniciativa privativa do Governador do Estado, conforme artigo 60, inciso II, 

alíneas “a” e “b”, da Constituição Estadual, bem como artigo 61, § 1º, 

inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, aplicável ao Estado 

por força do disposto no artigo 1º da Carta Estadual. O Governador do 

Estado vetou o artigo 18 do PLC nº 163/2021, no entanto, a Assembleia 

Legislativa rejeitou o veto, conforme publicado no DOE do dia 

24/09/2021. Diz que referido artigo configura indevida e inconstitucional 

redução da remuneração dos Procuradores do Estado, em clara ofensa ao 

artigo 116, inciso III, da CE/1989, bem como do artigo 37, inciso XV, da 

CF/1988. Discorre sobre a afronta ao artigo 22, inciso I, da Carta Federal. 

Destaca que, além da inconstitucionalidade decorrente da ausência de 

pertinência temática, a legislação impugnada incorre em outras três 

inconstitucionalidades: a) incompetência do ente estadual (ALRS) para 

legislar sobre o processo; b) irredutibilidade de vencimentos; e c) 

ativismo legislativo. Requer a concessão de medida liminar até final 

decisão do pleito. Pugna pela procedência do pedido.  

 

É o relatório. 

 

2. O proponente almeja a concessão de medida liminar que 

suspenda os efeitos do artigo 18 da Lei Complementar nº 15.680, de 13 

de agosto de 2021, até o julgamento do mérito da ADI.  

 

Pois bem.  

 

Compulsando os autos, verifico que estão presentes os 

requisitos autorizadores da concessão da medida, quais sejam, a 

plausibilidade da tese jurídica e o perigo de dano de difícil ou incerta 

reparação (artigo 300 do Código de Processo Civil).  
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O artigo 18 da Lei Complementar nº 15.680/2021 está 

redigido nos seguintes termos: 

 

“LEI COMPLEMENTAR Nº 15.680, DE 13 DE 
AGOSTO DE 2021. 

 

Parte vetada pelo Governador do Estado e 
mantida pela Assembleia Legislativa do Projeto 
de Lei Complementar nº 163/2021, que originou 
a Lei Complementar nº 15.680, de 13 de agosto 
de 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; a Lei Complementar nº 10.098, de 
3 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre o 
estatuto e regime jurídico único dos servidores 
públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul; a 
Lei nº 11.127, de 9 de fevereiro de 1998, que 
institui o Sistema Estadual de Transporte 
Metropolitano Coletivo de Passageiros – SETM, 
cria o Conselho Estadual de Transporte 
Metropolitano Coletivo de Passageiros – CETM e 
dá outras providências; a Lei nº 10.138, de 8 de 
abril de 1994, que dispõe sobre os cargos em 
comissão e funções gratificadas de servidores 
do Poder Executivo e de suas Autarquias e dá 
outras providências; a Lei Complementar nº 
11.742, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Advocacia de Estado, 
organiza a Procuradoria-Geral do Estado, 
disciplina o regime jurídico dos cargos da 
carreira de Procurador do Estado e dá outras 
providências; a Lei nº 13.116, de 30 de 
dezembro de 2008, que disciplina as relações 
entre os órgãos do Sistema de Advocacia de 
Estado, altera a Lei nº 11.766, de 5 de abril de 
2002, cria cargos e gratificações nos Quadros 
de Procuradores e de Pessoal da Procuradoria-
Geral do Estado e dá outras providências; a Lei 
nº 10.298, de 16 de novembro de 1994, que 
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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; a Lei nº 14.040, de 6 de 
julho de 2012, que institui o Fundo Estadual de 
Apoio à Inclusão Produtiva – FEAIP; a Lei nº 
13.421, de 5 de abril de 2010, que institui a 
Carreira de Analista de Planejamento, 
Orçamento e Gestão e dá outras providências; a 
Lei nº 13.601, de 1º de janeiro de 2011, que 
dispõe sobre a estrutura administrativa do 
Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul 
e dá outras providências; a Lei Complementar 
nº 13.854, de 26 de dezembro de 2011, que cria 
o Conselho Deliberativo da Região 
Metropolitana – CDM – e o Gabinete de 
Governança da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, altera a Lei nº 6.748, de 29 de outubro 
de 1974, e dá outras providências; a Lei nº 
14.307, de 25 de setembro de 2013, que institui 
o Programa Passe Livre Estudantil e cria o 
Fundo Estadual do Passe Livre Estudantil; a Lei 
nº 14.875, de 9 de junho de 2016, que autoriza 
o Poder Executivo a conceder serviços de 
exploração das rodovias e infraestrutura de 
transportes terrestres e dá outras providências; 
a Lei Complementar nº 13.451, de 26 de abril 
de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Contadoria e Auditoria-Geral do Estado, órgão 
central do sistema de controle interno do Estado 
do Rio Grande do Sul, disciplina o regime 
jurídico do cargo da carreira de Auditor do 
Estado e dá outras providências; a Lei 
Complementar nº 13.452, de 26 de abril de 
2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Administração Tributária do Estado do Rio 
Grande do Sul, disciplina o regime jurídico dos 
cargos da carreira de Agente Fiscal do Tesouro 
do Estado e dá outras providências; a Lei 
Complementar nº 13.453, de 26 de abril de 
2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica do 
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, órgão 
responsável pela administração financeira 
estadual, disciplina o regime jurídico dos cargos 
da carreira de Auditor de  Finanças do Estado e 
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dá outras providências; a Lei nº 5.745, de 28 de 
dezembro de 1968, que dispõe sobre a 
estrutura da Superintendência dos Serviços 
Penitenciários da Secretaria do Interior e Justiça, 
regula seu funcionamento e dá outras 
providências; a Lei nº 10.717, de 16 de janeiro 
de 1996, que altera dispositivos das Leis nºs 
10.138, de 08 de abril de 1994, 10.395, de 01 
de junho de 1995, cria e extingue cargos e 
funções e dá outras providências; e a Lei nº 
15.104, de 11 de janeiro de 2018, que cria o 
Fundo Comunitário PRÓ-SEGURANÇA e dá 
outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. 

 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no 
artigo 66, § 5º, da Constituição do Estado, que a 
Assembleia Legislativa manteve e eu promulgo 
o seguinte dispositivo da Lei Complementar nº 
15.680, de 13 de agosto de 2021: 

 

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. 

 

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 24 de 
setembro de 2021. 

 

EDUARDO LEITE, 

Governador do Estado.”.  
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O artigo e o parágrafo supratranscritos tratam sobre a 

remuneração e o regime jurídico dos servidores públicos estaduais. 

 

E o regime jurídico dos servidores públicos é matéria cuja 

iniciativa legislativa compete privativamente ao Chefe do Poder 

Executivo, consoante entendimento extraído dos artigos 61, § 1º, alíneas 

“a” e “c” da Constituição Federal e artigos 60, inciso II, alínea “b”, e 82, 

incisos III e VII, todos da Constituição Estadual, conforme a seguir 

transcrito: 

 

“Art. 61 (...)  

§ 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; (...) 
c) servidores públicos da União e Territórios, 
seu regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998).”. 
 
 
Art. 60 São de iniciativa privativa do Governador 
do Estado as leis que: (...) 

II - disponham sobre:  

a) criação e aumento da remuneração de 
cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta ou autárquica; 
b) servidores públicos do Estado, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria de civis, e reforma ou 
transferência de militares para a inatividade;  

 

Art. 82.  Compete ao Governador, 
privativamente: 
(...) 
III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos 
casos previstos nesta Constituição; 
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(...) 
VII - dispor sobre a organização e o 
funcionamento da administração estadual;”. 
 

 

Nessa conjuntura, o princípio da harmonia e independência 

entre os Poderes, insculpido no artigo 10 da Constituição Estadual, 

também restringe e delimita a atuação de cada um dos três Poderes 

Estruturais: 

 

“Art. 10. São Poderes do Município, 
independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, exercido pela Câmara Municipal, e o 
Executivo, exercido pelo Prefeito.”. 

 

In casu, não obstante o Projeto de Lei Complementar nº 

163/2021 ter sido deflagrado pelo Poder Executivo (fls. 88/112), a 

inclusão do artigo 18 se deu por força da aprovação da Emenda nº 5, de 

autoria dos deputados Giuseppe Riesgo, Any Ortiz, Marcus Vinícius, Elton 

Weber, Sérgio Turra e Fábio Ostermann (fls. 113/114).  

 

Como informado pelo próprio Governador do Estado do Rio 

Grande do Sul, na justificativa das fls. 84/85, o PLC nº 163/2021 versava 

sobre a estrutura e atribuições dos órgãos do Poder Executivo Estadual, 

temática cuja regulamentação legal, como já referido anteriormente, 

depende da deflagração do processo de iniciativa privativa do Chefe do 

Poder Executivo Estadual.  

 

Nessa senda, apesar de o PLC 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 
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Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado, de que trata a Lei nº 

10.298, de 16 de novembro de 1994. 

 
Quanto à possibilidade de emendas parlamentares em 

projetos de lei de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, assim 

ensina a doutrina: 

 
“A iniciativa privativa do presidente da 
República vai se transpor para as Constituições 
estaduais e para as leis orgânicas municipais, 
como princípio constitucional de repetição 
obrigatória, princípio simétrico, ficando 
mencionadas matérias da iniciativa privativa 
dos chefes do Executivo municipal e estadual. 
Assim, as leis acerca do regime jurídico dos 
servidores públicos são de iniciativa privativa do 
Executivo, devendo ser de repetição obrigatória 
nas Constituições estaduais e leis orgânicas, 
delineando-se, dessa forma, a separação dos 
três poderes. 

A lei de iniciativa do chefe do Executivo 
pode ser objeto de emenda parlamentar, 
desde que os dispositivos introduzidos no 
seu texto não estejam destituídos de 
pertinência temática com o projeto 
original, nem acarretem aumento de 
despesa1. (Grifei).” 

 

“Dessa forma, de modo geral, entende o STF 
que cabe emenda parlamentar desde que 
respeitados os seguintes requisitos: 

- os dispositivos introduzidos por emenda 
parlamentar não podem estar destituídos de 
pertinência temática com o projeto original; 

- os dispositivos introduzidos por emenda 
parlamentar não podem acarretar aumento de 
despesa ao projeto original. 

                                       
1 AGRA, Walber de Moura. Curso de direito constitucional. 9. ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2018 p. 532-534. 
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Assim, cabe emenda parlamentar nas hipóteses 
de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da 
República, desde que haja pertinência temática 
e, por regra, não acarrete aumento de 
despesas2”.  

 
Inclusive, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é 

no sentido de reconhecer a possibilidade das emendas, desde que haja 

pertinência temática com o projeto de lei.  

 

Nesse sentido, o seguinte precedente: 

 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
IMPUGNAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ARTIGO 25 E DO CAPUT DO ARTIGO 46 DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 836, DE 02 DE DEZEMBRO 
DE 1997. DIPLOMA NORMATIVO QUE INSTITUIU 
O PLANO DE CARREIRA, VENCIMENTOS E 
SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
INEGRANTES DO QUADRO DO MAGISTÉRIO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AOS 
INCISOS IV E VI DO ARTIGO 84 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1998, BEM COMO 
AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES 
(ART. 2º DA C.F.). - As normas constitucionais 
de processo legislativo não impossibilitam, em 
regra, a modificação, por meio de emendas 
parlamentares, dos projetos de lei enviados pelo 
Chefe do Poder Executivo no exercício de sua 
iniciativa privativa. Essa atribuição do Poder 
Legislativo brasileiro esbarra, porém, em duas 
limitações: a) a impossibilidade de o 
parlamento veicular matérias diferentes 
das versadas no projeto de lei, de modo a 
desfigurá-lo; e b) a impossibilidade de as 
emendas parlamentares aos projetos de 
lei de iniciativa do Presidente da 
República, ressalvado o disposto nos §§ 3º 

                                       
2 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado [livro eletrônico]. 22. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. P. 759. 
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e 4º do art. 166, implicarem aumento de 
despesa pública (inciso I do art. 63 da CF). No 
caso, a Lei Complementar nº 836/97 é fruto de 
um projeto de lei de autoria do próprio 
Governador do Estado de São Paulo e o 
impugnado parágrafo único do artigo 25, 
embora decorrente de uma emenda 
parlamentar, não acarreta nenhum aumento da 
despesa pública. Vício de inconstitucionalidade 
que não se verifica. - O artigo 46 da Lei 
Complementar nº 836/97 dispõe que, na 
hipótese de o deslocamento do servidor público 
ocorrer sem prejuízo remuneratório, caberá ao 
Município ressarcir ao Estado os valores pagos 
ao agente estatal cedido, bem como os 
encargos sociais correspondentes. Tudo a ser 
feito com recursos provenientes do repasse do 
Fundo de Desenvolvimento e Manutenção do 
Ensino Fundamental. Caso em que se reconhece 
ofendida a autonomia municipal para aplicar 
livremente as suas rendas (CF, art. 18). - Ação 
direta julgada parcialmente procedente para 
declarar a inconstitucionalidade da expressão 
"Na hipótese de o afastamento ocorrer sem 
prejuízo de vencimentos, o Município ressarcirá 
ao Estado os valores referentes aos respectivos 
contra-cheques, bem como encargos sociais 
correspondentes, com recursos provenientes do 
repasse do Fundo de Desenvolvimento e 
Manutenção do Ensino Fundamental", constante 
do art. 46 da Lei Complementar nº 836/97, do 
Estado de São Paulo (ADI 3114, Relator(a): 
CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 
24/08/2005, DJ 07-04-2006 PP-00015 EMENT 
VOL-02228-01 PP-00111 LEXSTF v. 28, n. 329, 
2006, p. 22-39) (Grifei). 

 

No mesmo sentido, jurisprudência deste Tribunal de Justiça: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
FESSERGS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 
15.143/2018. RPPS. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 
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POSSIBILIDADE DE EMENDA PARLAMENTAR 
EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO 
PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE 
MATERIAL. UNIÃO GAÚCHA COMO LEGITIMADA 
PARA REPRESENTAR OS SEGURADOS NO 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADE 
SINDICAL OU DE CLASSE EM PROCESSO 
LEGISLATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A Federação 
Sindical dos Servidores Públicos no Estado do 
Rio Grande do Sul (FESSERGS) argui 
inconstitucionalidade formal por violação do 
artigo 60, inciso II, da CE/89. Sustenta 
inconstitucionalidade material, com supedâneo 
no desrespeito às normas insculpidas nos 
artigos 41, §1º; e 27, inciso I, alínea “a”, ambos 
da CE/89. 2. Rejeitada a preliminar de 
ilegitimidade ativa suscitada pela Assembleia 
Legislativa Estadual. Comprovação de registro 
perante o Ministério do Trabalho e ata de 
eleição da diretoria não são requisitos para que 
a autora promova a defesa dos interesses de 
seus filiados, tampouco é condição imposta pelo 
ordenamento jurídico pátrio como pressuposto 
para legitimar a demanda por controle abstrato 
de constitucionalidade. O texto constitucional 
exige que a entidade possua abrangência 
estadual ou nacional. O STF impõe a 
condição de comprovar pertinência 
temática. Requisitos atendidos pela parte 
autora. 3. Não há impossibilidade absoluta 
de apresentação de emenda parlamentar a 
projeto de lei de iniciativa do Poder 
Executivo. A jurisprudência do STF 
apresenta apenas duas barreiras 
limitativas: a) que a emenda não resulte 
em aumento da despesa já prevista no 
projeto de lei, e b) que haja vínculo de 
pertinência temática entre a emenda e o 
projeto original, evitando sua 
descaracterização. No caso específico, a 
emenda atende aos requisitos. 4. É 
constitucional a inserção da União Gaúcha como 
legitimada para indicar os representantes dos 
segurados no Conselho de Administração. A 
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CE/89 não dispõe o modo por que se dará a 
representação paritária, deixando tal encargo 
para o legislador infraconstitucional. Não há, no 
texto constitucional do Estado, qualquer 
limitação à origem dos representantes dos 
segurados. 5. Inexiste previsão constitucional 
que imponha a necessidade de participação da 
entidade sindical ou de classe em processo 
legislativo. Não há que se falar em vício no iter 
procedimental de criação da Lei Complementar 
Estadual impugnada. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
IMPROCEDENTE. UNÂNIME (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, Nº 70078530771, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 24-06-
2019) (Grifei). 

 

 

O § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil3 inovou ao 

prescrever que os advogados públicos seriam os destinatários dos 

honorários sucumbenciais – antes direcionados à Fazenda Pública 

respectiva. 

 

O disposto no parágrafo único do artigo 18 da Lei 

Complementar nº 15.680/2021, ao vedar o pagamento do prêmio de 

produtividade, relativo à distribuição de honorários de sucumbência aos 

advogados públicos, está suprimindo verba remuneratória reconhecida 

válida pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

Isso porque a Suprema Corte já se manifestou pela 

compatibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos 

                                       
3 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.     
(Vide ADI 6053) 
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Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul com o regime do subsídio, 

limitado ao teto remuneratório constitucional, no julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 6.183.  

 

O julgado foi assim ementado: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.298/1994 
DO RIO GRANDE DO SUL, DECRETOS 
ESTADUAIS NS. 45.685/2008 E 
54.424/2018, E RESOLUÇÃO N. 151/2019 
DA PROCURADORIA-GERAL DO RIO 
GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS 
A PROCURADORES ESTADUAIS. 
COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE 
SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO 
REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. 
PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 
PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO 
CONFORME AOS DISPOSITIVOS FIXANDO 
QUE OS HONORÁRIOS E O DENOMINADO 
PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS 
PROCURADORES DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL SUBMETEM-SE E LIMITAM-
SE PELO TETO REMUNERATÓRIO 
CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO. 

(ADI 6183, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal 
Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-280  DIVULG 25-11-2020  
PUBLIC 26-11-2020) (Grifei). 

 

Em outra ocasião, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, 

declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de 

sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente 

o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação 

conforme à Constituição ao artigo 23 da Lei nº 8.906/1994, ao artigo 85, § 
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19, da Lei nº 13.105/2015, e aos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 

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

sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não 

poderia exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

conforme o que dispõe o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, nos 

termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para acórdão. 

O julgado foi assim ementado: 

 

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. 
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(ADI 6053, Relator(a): MARCO AURÉLIO, 
Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, 
Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179  DIVULG 16-
07-2020  PUBLIC 17-07-2020 REPUBLICAÇÃO: 
DJe-189  DIVULG 29-07-2020  PUBLIC 30-07-
2020) (Grifei). 

 

Destarte, verificada a probabilidade do direito, assim como a 

evidência do risco de dano, é de ser concedida a medida liminar 

requerida, uma vez que, estando vigente o artigo objurgado, o Estado do 

Rio Grande do Sul estará compelido a cumpri-lo, o que resultará em 

prejuízos financeiros e operacionais para a Administração Pública 

Estadual 

 

3. Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR, ao 

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

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

 

Notifiquem-se o Governador do Estado do Rio Grande do 

Sul e o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do 

Sul, para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestarem informações. 

 

Intime-se o Procurador-Geral do Estado. 

 

Após, encaminhem-se os autos para parecer do Ministério 

Público. 

 

Porto Alegre, 13 de outubro de 2021. 
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DES. JORGE LUÍS DALL'AGNOL, 

Relator. 
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