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Trata-se de Termo de Ocorrência lavrado pela 1ª Inspetoria Regional de Controle 

Externo para tratar de irregularidade apontada no processo anual de contas da Prefeitura 

Municipal de Salvador do exercício de 2012 (Processo TCM nº 08586-13), qual seja, o 

pagamento de honorários advocatícios aos procuradores municipais, sem observância do 

teto constitucional.

Este Representante do Ministério Público de Contas manifestou-se no  Processo 

TCM nº 08586-13, por intermédio do Parecer nº 343/2013, oportunidade em que registrou 

o seguinte posicionamento quanto à irregularidade apontada pela Auditoria de Controle 

Externo desta Corte de Contas, in verbis:

“[...]

A 1ª  Inspetoria  Regional  de  Controle  Externo 

apresenta como irregularidade relativa ao exercício de 

2012  o  pagamento  de  honorários  advocatícios  de 

sucumbência  aos  Procuradores  do  Município  de 

Salvador,  apontando,  ainda,  que  os  integrantes  desta 



carreira  estariam  auferindo  remuneração  superior  ao 

teto  constitucional,  o  qual,  de  acordo  com  a  área 

técnica, seria o subsídio do Prefeito Municipal.

De  início,  cumpre  destacar  que,  consoante  a 

Instrução  Cameral  nº  04/2011,  da  1ª  Câmara  deste 

Tribunal  de  Contas  dos Municípios,  “os honorários de  

sucumbência  devidos  em  razão  da  atuação  de  

procuradores municipais na defesa do interesse do ente  

publico,  são  de  titularidade  da  Fazenda  Municipal,  

sendo inaplicáveis os arts. 21 e 23 da Lei 8.906/1994”.

Esta  Instrução  Cameral  foi  editada  em 

decorrência de consulta  formulada pela então Prefeita 

Municipal  de  Dias  D’Ávila,  no  Processo  TCM  nº 

1.716/11,  acerca  da  possibilidade  de  pagamento  de 

honorários sucumbenciais aos Procuradores Municipais. 

Cabe  observar  que,  no  caso  do  município  de  Dias 

D’Ávila, malgrado houvesse previsão na lei municipal nº 

159/97,  a  1ª  Câmara  entendeu  no  sentido  da 

impossibilidade  do  pagamento  de  honorários 

sucumbenciais  aos  procuradores  municipais.  Cabe 

destacar  que  a  Instrução  Cameral  nº  04/2011  foi 

homologada  em Sessão  do  Pleno  de  12  de  maio  de 

2011.

A  Lei  federal  nº  8.906/1994,  conforme  bem 



elucida a supracitada Instrução Cameral, não pode ser 

invocada  pelos  advogados  públicos  como fundamento 

legal para o pagamento dos honorários sucumbenciais, 

uma  vez  que,  de  acordo  com  o  art.  4º  da  Lei  nº 

9.527/97,  “as  disposições  constantes  do  Capítulo  V, 

Título I, da Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, não se 

aplicam à Administração  Pública  direta  da  União,  dos 

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  bem 

como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder 

Público,  às  empresas  públicas  e  às  sociedades  de 

economia mista”. Neste diapasão, conclui-se que o art. 

21  da  Lei  federal  nº  8.906/1994  não  confere  aos 

procuradores  municipais  direito  aos  honorários 

sucumbenciais. Quanto aos arts. 22 e seguintes da Lei 

nº  8.906/1994,  posto  não  estejam  topograficamente 

localizados no Capítulo V, prevalece a compreensão de 

que, dada a relação direta com o quanto estabelecido no 

art. 21, também não podem ser utilizados para respaldar 

o  pagamento  de  honorários  de  sucumbência  aos 

advogados públicos. Acerca deste tema, vale conferir os 

seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 

no  sentido  de  que  os  honorários  de  sucumbência 

pertencem ao ente público e não ao procurador:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO POPULAR QUE 
OBJETIVA  O  RESSARCIMENTO 
AOS  COFRES  PÚBLICOS 



MUNICIPAIS  DOS  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  PERCEBIDOS 
PELOS  PROCURADORES 
MUNICIPAIS.  ACÓRDÃO 
RECORRIDO  QUE  JULGA 
PROCEDENTE,  EM  PARTE,  O 
PEDIDO, EM VIRTUDE DE HAVER 
LEGISLAÇÃO  LOCAL  (DECRETO 
MUNICIPAL)  QUE  AUTORIZA  O 
PERCEBIMENTO  DE PARTE  DOS 
VALORES.   ALEGAÇÃO  DE 
VIOLAÇÃO DO ART. 23 DA LEI N.  
8.906/94.  NÃO  OCORRÊNCIA.  
IMPOSSIBILIDADE  DE  O  STJ  
ANALISAR  A  ALEGAÇÃO  DE 
INCONSTITUCIONALIDADE  DE 
ARTIGO DE LEI.
1.  Agravo  regimental  no  qual  se  
discute a titularidade dos honorários  
advocatícios  de  sucumbência,  
quando  o  vencedor  é  o  ente  
federado.
2.  Por  força  do  art.  4º  da  Lei  n.  
9.527/94,  os  honorários  
advocatícios  de  sucumbência,  
quando vencedor o ente público,  
não constituem direito autônomo 
do  procurador  judicial,  porque  
integram o patrimônio público da  
entidade.  Ausente,  portanto,  a  
alegada violação do art. 23 da Lei  
n. 8.906/94.
Precedentes: REsp 668.586/SP, Rel.  
Ministra  Denise  Arruda,  Primeira  
Turma, DJ 23/10/2006 p. 260;  EDcl  
no AgRg no REsp 825.382/MG, Rel.  
Ministra  Denise  Arruda,  Primeira  
Turma,  DJe  26/3/2009;  REsp  
1.008.008/SC,  Rel.  Ministro  
Francisco  Falcão,  Primeira  Turma,  



DJe  28/4/2008;  REsp  623.038/MG,  
Rel.  Ministro  Francisco  Falcão,  
Primeira  Turma,  DJ  19/12/2005  p.  
217; REsp 147.221/RS, Rel. Ministro  
Milton Luiz Pereira, Primeira Turma,  
DJ 11/6/2001 p. 102.
3.  Não  cabe  ao  STJ,  em sede  de  
recurso  especial,  analisar  eventual  
contrariedade  a  dispositivos  
constitucionais,  nem  mesmo  para  
fins  de  prequestionamento,  sob  
pena de usurpação da competência  
do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº  
1.101.387  –  SP.  STJ,  Primeira  
Turma,  Relator  Ministro  Benedito  
Gonçalves,  DJe:  10/09/2010).  
(grifos aditados)

PROCESSUAL  CIVIL.  EBCT.  
EMPRESA  PÚBLICA.  
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 
SUCUMBÊNCIA.  ART.  22  DA  LEI  
8.906/1994.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  
tem apontado no sentido de que a  
titularidade  dos  honorários  
advocatícios  de  sucumbência,  
quando  vencedora  a  
Administração  Pública  direta  da  
União,  dos  Estados,  do  Distrito  
Federal  e  dos  Municípios,  ou as  
autarquias,  as  fundações  
instituídas pelo Poder Público, ou  
as  empresas  públicas,  ou  as  
sociedades  de  economia  mista,  
não constituem direito autônomo 
do  procurador  judicial,  porque  
integram o patrimônio público da  



entidade. Precedentes.
2. Recurso especial provido.
(RECURSO  ESPECIAL  Nº  
1.213.051  –  RS,  STJ,  Segundo  
Turma,  Relator  Ministro  Mauro  
Campbell  Marques,  DJe:  
08/02/2011) (grifos aditados)

O Ministério  Público de Contas,  assim, entende 

que,  como  o  regramento  de  honorários  da  Lei  nº 

8.906/1994 não se aplica aos advogados públicos,  os 

honorários de sucumbência recebidos nos casos em que 

a  Administração  Pública  Municipal  vencer  a  demanda 

devem ser contabilizados como receita pública.

Entretanto,  divergindo da decisão proferida  pela 

1ª Câmara desta Corte de Contas no Processo TCM nº 

1.716/11, o Parquet de Contas entende possível destinar 

os  honorários  sucumbenciais  aos  procuradores 

municipais,  desde  que  haja  previsão  expressa  em  lei 

municipal.

Registre-se  que  o  entendimento  ora  defendido 

não contraria  os  precedentes  do Superior  Tribunal  de 

Justiça  supracitados.  Com  efeito,  o  STJ  apenas 

considerou  que,  em  âmbito  federal,  inexiste  previsão 

legal  para  pagamento  de honorários  de sucumbência, 

acrescentando que devem integrar o patrimônio público, 

mas  esse  precedente  não  implica  vedação  a  que 



Estados-membros e Municípios destinem, por intermédio 

de  suas  respectivas  leis  estaduais  ou  municipais,  a 

totalidade  ou  parte  destes  honorários  aos  seus 

advogados públicos. Nessas situações, os honorários de 

sucumbência  não  deixam  de  ser  da  titularidade  da 

Fazenda Pública e a apropriação como receita pública, 

no entender do Ministério Público de Contas, é condição 

prévia e necessária à sua destinação aos procuradores.

Em  relação  aos  Procuradores  do  Município  de 

Salvador,  há  previsão  expressa  de  destinação  dos 

honorários sucumbenciais oriundos da cobrança judicial 

da dívida ativa no art.  26,  I,  da Lei  Complementar  nº 

03/91, com redação alterada pela Lei Complementar nº 

33/2002:

Art.  26  - Fica  assegurado  aos 
Procuradores do Município: 

I  -  a  percepção  de  honorários  
advocatícios  devidos  pelos  
contribuintes em razão da cobrança  
judicial  da  dívida  ativa,  a  serem 
apurados  e  distribuídos,  
mensalmente,  observando-se  os  
critérios  de  distribuição  fixados  no  
Regimento  da  PGMS,  quando  em 
efetivo  exercício  no  Gabinete  do  
Procurador Geral, nas Procuradorias  
ou  como  Coordenador  das  
Representações.
 

Deste  modo,  desde  que  devidamente 



contabilizado  como  receita  pública,  não  vislumbro 

ilegalidade  no  pagamento  de  honorários  de 

sucumbência decorrentes da cobrança judicial da dívida 

ativa  aos  Procuradores  do  Município  de  Salvador. 

Todavia, cumpre observar que essa verba submete-se 

ao  teto  constitucional,  consoante  recentemente 

entendeu o Supremo Tribunal Federal, in verbis:

Embargos de declaração  em 
recurso  extraordinário  
monocraticamente  decidido.  
Conversão  em  agravo 
regimental,  conforme pacífica  
orientação  desta  Corte.  
Procuradores  municipais.  
Artigo 42 da Lei municipal nº  
10.430/88.  Teto  
remuneratório.  Não recepção  
pela  Constituição  Federal  de  
1988.  Honorários  
advocatícios.
Precedentes.
1.  A  jurisprudência  desta  
Corte firmou entendimento no  
sentido  de  que  o  art.  42  da  
Lei  Municipal  nº  10.430/88  
não  foi  recepcionado  pela  
Constituição Federal de 1988  
no ponto em fixou teto para a  
remuneração  bruta,  a  
qualquer título, dos servidores  
públicos municipais.
2.  Os  honorários 
advocatícios  devidos  aos  
procuradores  municipais,  
por  constituírem  vantagem 



conferida 
indiscriminadamente  a  
todos  os  integrantes  da 
categoria,  possuem 
natureza  geral,  razão  pela  
qual  se  incluem  no  teto  
remuneratório 
constitucional.
3.  Agravo  regimental  não  
provido.
(EMB.DECL.  NO  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO  380.538  
SÃO  PAULO,  STF,  Primeira  
Turma,  Relator  Ministro  Dias  
Toffoli,  DJe:  15/08/2012)  
(grifos aditados)

A necessidade  de  observar  o  teto  foi,  assim, 

acertadamente,  apontada  pela  Inspetoria  Regional  de 

Controle Externo, in verbis:

“Note-se que, muito embora o  
pagamento  seja  indevido,  é 
necessário  observar  o teto  
constitucional aplicado aos  
vencimentos  dos 
procuradores,  conforme 
estipulado  no  art.  37,  XI,  da  
Constituição  da  República  
Federativa.”

Em verdade, a observância do teto constitucional 

é  medida  que  se  impõe  independentemente  da 

discussão  acerca  do  enquadramento  da  verba  como 

receita pública. Em outras palavras, ainda que houvesse 

previsão legal  expressa estipulando que os honorários 



de sucumbência pertencem ao advogado público e não 

à Fazenda Pública, considero que, à luz do art. 37, XI, 

da  Constituição  Federal,  a  verba  se  enquadraria  na 

expressão  “incluídas  as  vantagens  pessoais  ou  de 

qualquer  outra  natureza”  e,  portanto,  ainda  nesta 

hipótese, se incluiria no teto constitucional.

Acerca do teto, a 1ª IRCE apontou, ainda, que os 

procuradores,  assim  como  outros  servidores  do 

município  de  Salvador,  estariam  percebendo 

remuneração superior ao subsídio recebido pelo Prefeito 

Municipal.  Quanto  aos  demais  servidores,  não  há 

qualquer dúvida de que o limite é o subsídio do Prefeito. 

No  entanto,  a  questão  do  teto  remuneratório  do 

Procurador  Municipal  é  polêmica.  Em  que  pese  a 

literalidade do art. 37, XI, da Constituição Federal indicar 

que o teto dos Procuradores Municipais – os quais,  a 

rigor, não deixam de ser servidores públicos municipais 

– seja o subsídio do Prefeito, esta Corte de Contas, no 

Processo TCM nº 30709/10, posicionou-se no sentido de 

que o teto  seria  o subsídio  dos Desembargadores do 

Tribunal de Justiça, acolhendo, dentre outras razões, o 

argumento de que o termo “Procuradores” abrangeria, 

além  dos  Procuradores  do  Estado,  os  Procuradores 

Municipais.

Cabe  advertir,  todavia,  que  a  matéria  está 



pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, 

que  reconheceu  a  repercussão  geral  do  Recurso 

Extraordinário nº 663696, verbis:

RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  
REPERCUSSÃO  GERAL.  
CONSTITUCIONAL. 
ADMINISTRATIVO.  TETO 
REMUNERATÓRIO (CF, ART.  
37,  XI).  PROCURADORES 
MUNICIPAIS.  LIMITE  DO 
SUBSÍDIO  DO  PREFEITO.  
INTERPRETAÇÃO  DA 
PARTE  FINAL  DO 
DISPOSITIVO.  PRETENSÃO 
DE  APLICAÇÃO  DA 
EXCEÇÃO  TAMBÉM  PARA 
OS ADVOGADOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS.  LIMITE  DO 
SUBSÍDIO  DOS 
DESEMBARGADORES  DO 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA 
ESTADUAL.  QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL  COM 
REFLEXOS  INDIRETOS  NA 
ESFERA  JURÍDICA  DOS 
PROCURADORES  DE 
TODOS  OS  ENTES 
MUNICIPAIS  DA 
FEDERAÇÃO.  PRESENÇA 
DE REPERCUSSÃO GERAL 
SOB  OS  ÂNGULOS 
JURÍDICO  E  ECONÔMICO 
(CPC, ART. 543-A, § 1º).

Neste  contexto,  enquanto  a  matéria  não  for 

enfrentada pelo STF, deve ser mantido o entendimento 



acolhido por esta Corte de Contas no Processo TCM nº 

30709/10, no sentido de que o Procurador do Município 

submete-se  ao  teto  remuneratório  de  Desembargador 

do Tribunal de Justiça.

Assim,  deve-se  alertar  o  atual  Prefeito  de 

Salvador acerca da necessidade de contabilizar  os 

honorários sucumbenciais como receita pública e de 

incluir a verba no teto remuneratório constitucional.
[...]”

O Plenário desta Corte de Contas, entretanto, acompanhando voto do Conselheiro 

Relator das Contas da Prefeitura de Salvador do exercício de 2012, decidiu que a matéria  

deveria ter o seu mérito enfrentado em autos apartados, mediante a lavratura de termo 

de ocorrência.

Lavrou-se, assim, em razão do quanto determinado no Parecer Prévio, o presente 

Termo de Ocorrência.

Constam dos autos a defesa do senhor João Henrique Barradas Carneiro  (fls. 

196/243), bem como as informações do atual Prefeito, senhor Antônio Carlos Magalhães 

Neto, e do Secretário Municipal da Fazenda (fls. 273/281 e 282/299). 

A Assessoria Jurídica desta Corte apreciou a matéria no parecer de fls. 247/257.

Ademais, o debate em torno da temática foi enriquecido com manifestações da 

Associação  de  Procuradores  do  Município  de  Salvador  (fls.  304/387),  da  Ordem dos 

Advogados  do  Brasil  (fls.  457/471)  e  da  Associação  Nacional  dos  Procuradores 



Municipais (fls. 524/604). Desse modo, observa-se que os princípios do contraditório e da 

ampla defesa foram observados neste processo.

 

O Ministério  Público de Contas  já  opinou sobre  o mérito  do  presente  feito  no 

Parecer nº 25, de 05 de janeiro de 2015, da lavra da Procuradora Camila Vasquez.

Neste  contexto,  o  feito  se  encontra  suficientemente  maduro  para  julgamento, 

sendo oportuno registrar que as teses apresentadas pelos gestores, pelas entidades de  

classe e pela Ordem dos Advogados do Brasil já foram enfrentadas na manifestação do 

Parquet de Contas.

Assim,  considerando  que  a  irregularidade  descrita  no  presente  termo  de 

ocorrência – a percepção de honorários sucumbenciais pelos Procuradores do Município 

de Salvador, sem observância do teto constitucional – vem se protraindo no tempo, este 

Ministério Público de Contas reitera manifestação anterior e pugna pelo julgamento deste 

feito.

Salvador, 11 de junho de 2015

GUILHERME COSTA MACEDO
PROCURADOR DE CONTAS


