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ACÓRDÃO AC-CON Nº 00021/2016 - TCMGO - PLENO 

Processo n° 09670/2013 

Município Alexânia 

Órgão Prefeitura Municipal 

Assunto 
Consulta – Legalidade do pagamento de honorários de sucumbência a 
procuradores do município 

Período de Referência 2013 

Consulente Ronaldo Fernandes de Queiroz (Prefeito) 

CPF nº 197.767.131-49 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. 1. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. 2. TITULARIDADE. 
ADVOGADO. 2. REVERSÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DIREITO 
DISPONÍVEL 3. PROCURADORES. RECEBIMENTO. LEI ESPECÍFICA. 
SUBMISSÃO AO TETO. 4. CONTRATOS DA LLC. RECEBIMENTO. 
POSSIBILIDADE. 5. CONTRATOS DE RISCO. EXCEÇÃO. DEFINIÇÃO PRÉVIA 
DE CRITÉRIOS. 

1. Os honorários percebidos em demandas judiciais nas quais o Município seja 
vencedor, pertencem ao advogado, conforme art. 85 do Código de Processo Civil, 
admitindo, no caso da sucumbência, sua destinação ao patrimônio público, 
mediante disposição legal e/ou contratual. 

2. Os honorários sucumbenciais havidos em demandas judiciais vencidas pelo 
Poder Público, em princípio, não constituem, receita orçamentária, mas podem ser 
apropriados como "Outras Receitas", dada a natureza disponível do direito. 

3. Para atender ao princípio constitucional da impessoalidade o repasse aos 
advogados públicos deve ser previsto em lei que contenha todas as hipóteses, 
percentuais, critérios e possibilidade de destinação do excedente ao Patrimônio 
Público, recomendando-se a utilização dos moldes adotados pela União na Lei 
Federal nº 13.327/2016. 

4. Instituído o rateio de honorários de sucumbência, o município deverá 
estabelecer mecanismos para garantir que os valores repassados aos 
procuradores, por integrarem a respectiva remuneração, não violem o teto 
constitucional do art. 37, XI da Constituição Federal; 

5. Caso venha a celebrar contrato de honorários de risco, o Município poderá 
inserir, em lei ou no edital e minuta contratual, cláusula limitando a percepção dos 
honorários de sucumbência a valor razoável e proporcional ao benefício recebido, 
revertendo o restante ao erário. 

 Trata-se de Consulta do Sr. Ronaldo Fernandes de Queiroz, Prefeito 

de Alexânia, autuada em 3/5/2013, na forma dos seguintes quesitos: 
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 Q-1. Os honorários advocatícios a serem pagos pertencem ao Poder 

Público ou ao Advogado que atuou na causa”? 

 Q-2. “Os honorários sucumbências havidos em demandas judiciais 

vencidas pelo Poder Público, devem ser apropriados como receita orçamentária 

pelos respectivos entes, sendo possível, contudo, a destinação direta ou indireta da 

receita, ou parte dela, aos advogados públicos, estes considerados aqueles que 

possuem vínculo funcional com a administração Pública”? 

 Q-3. “Para os Advogados contratados a fim de prestação de serviços 

advocatícios, por meio de prévio processo licitatório, a percepção de honorários de 

sucumbência depende de previsão expressa no instrumento convocatório do 

certame e no respectivo instrumento contratual, podendo ser entabulado nos 

contratos de riscos”? 

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 361/2016-GCSICJ do Conselheiro 

Substituto Irany Júnior, Relator, para: 

 I – CONHECER DA CONSULTA, pelo cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade, outorgando-lhe eficácia normativa plena; 

 II – RESPONDER AO C’ONSULENTE, em função da análise de mérito: 

Q-1. “Os honorários advocatícios a serem pagos pertencem ao Poder 

Público ou ao Advogado que atuou na causa”?  

a.1) os honorários percebidos em demandas judiciais nas quais o 

Município seja vencedor, pertencem ao advogado, conforme art. 85 do Código de 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Processo Civil, admitindo, no caso da sucumbência, sua destinação ao patrimônio 

público, mediante disposição legal e/ou contratual; 

Q-2. “Os honorários sucumbenciais havidos em demandas judiciais 

vencidas pelo Poder Público, devem ser apropriados como receita orçamentária 

pelos respectivos entes, sendo possível, contudo, a destinação direta ou indireta da 

receita, ou parte dela, aos advogados públicos, estes considerados aqueles que 

possuem vínculo funcional com a administração Pública”? 

b.1) os honorários sucumbenciais havidos em demandas judiciais 

vencidas pelo Poder Público, em princípio, não constituem, receita orçamentária, 

mas podem, nos termos de lei específica ou mediante cláusula contratual, ser 

apropriados como “Outras Receitas”, dada a natureza disponível do direito; 

b.2) para atender ao princípio constitucional da impessoalidade o 

repasse aos advogados públicos deve ser previsto em lei que contenha todas as 

hipóteses, percentuais, critérios e possibilidade de destinação do excedente ao 

Patrimônio Público, recomendando-se a utilização dos moldes adotados pela União 

na Lei Federal nº 13.327/2016; 

b.3) instituído legalmente o rateio de honorários de sucumbência, o 

município deverá estabelecer mecanismos para garantir que os valores repassados 

aos procuradores, por integrarem a respectiva remuneração, não violem o teto 

constitucional do art. 37, XI da Constituição Federal; 

c) Q-3. “Para os Advogados contratados a fim de prestação de serviços 

advocatícios, por meio de prévio processo licitatório, a percepção de honorários de 

sucumbência depende de previsão expressa no instrumento convocatório do 

certame e no respectivo instrumento contratual, podendo ser entabulado nos 

contratos de riscos”? 
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c.1) caso venha a celebrar contrato de honorários de risco, o Município 

poderá inserir, em lei ou no edital e minuta contratual, cláusula limitando a 

percepção dos honorários de sucumbência a valor razoável e proporcional ao 

benefício recebido, revertendo o restante ao erário. 

 À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 07 dias do mês de dezembro de 2016. 

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 
Presidente em exercício 

Votantes: 

Maria Teresa F. Garrido Santos Sebastião Monteiro 
Conselheira Conselheiro 

Francisco José Ramos Nilo Resende 
Conselheiro Conselheiro 

Daniel Goulart  
Conselheiro  

Não 
Votante Irany de Carvalho Júnior 

Conselheiro Substituto 
Relator 

Presente: José Gustavo Athayde  Ministério Público de Contas 
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