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Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça 

do Estado da Paraíba 

  

 

 

URGENTE! 
 
 

EMENTA. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 
Municipal nº. 2.292, de 17 de janeiro de 2011, de 
Sousa/PB, que “veda o percebimento de honorários 
advocatícios de sucumbência pelo Poder Público”. 
Ato Normativo Municipal. Violação ao direito 
adquirido, aos princípios da proteção ao salário, 
dignidade da pessoa humana, eficiência, igualdade 
material, irredutibilidade de subsídio, dentre outros 
(art. 1º, art. 10, art. 30, art. 135, art. 136, da 
Constituição do Estado da Paraíba). 

 

 
 

      A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DA 

PARAÍBA – OAB/PB, serviço público independente dotado de personalidade 

jurídica, regulamentado pela Lei nº 8.906/94, inscrito no CNPJ sob o nº 

08.865.164/0001-93, com sede na Rua Rodrigues de Aquino, 37, Centro, João 

Pessoa/PB, neste ato representado por seu Presidente, Paulo Antonio Maia 

e Silva, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por 

seu(s) advogado(s) signatário(s), com instrumento de mandato anexo, com 

espeque no art. 54, inciso XIV, c/c art. 59, da Lei n. 8.906/94; art. 10, inciso XI, 

art. 33, inciso I, alínea e, todos do Regimento Interno da OAB-PB, c/c art. 105, 

inciso I, alínea a, item 4, da Constituição do Estado da Paraíba,  

propor a presente  
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO 

LIMINAR  

Em face da Lei Municipal n. 2.292, de 17 de janeiro de 2011, que veda o 

percebimento de honorários advocatícios de sucumbência aos Advogados 

Públicos do Município de Sousa, Paraíba, pelos fundamentos a seguir 

esgrimidos: 

 

I – PRELIMINARMENTE: DA LEGITIMIDADE DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL PARAÍBA 

O artigo 44 da Lei nº 8.906/44 atribui a Ordem dos Advogados do 

Brasil a honrosa missão de “promover, com exclusividade, a representação, a 

defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa 

do Brasil” (inciso II) bem como de “defender a Constituição, a ordem jurídica do 

Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar 

pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo 

aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas” (iniciso I). 

Para o cumprimento de tal finalidade, o artigo 49 da Lei nº 

8.906/44 estabelece que “Os presidentes dos Conselhos e das Subseções da 

OAB têm legitimidade para agir, judicial e extrajudicialmente, contra qualquer 

pessoa que infringir as disposições ou os afins desta Lei.”  

De fato, o artigo 57 da Lei nº 8.906/94 estende aos Conselhos 

Seccionais as mesmas atribuições conferidas ao Conselho Federal, dentre as 

quais se insere a legitimidade para defender em juízo não apenas os interesses 

coletivos da advocacia, mas a preservação da ordem constitucional em prol de 

toda a coletividade, mediante a propositura de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade: 

Art. 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no 

respectivo território, as competências, vedações e 

funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e 

no âmbito de sua competência material e territorial, e as 
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normas gerais estabelecidas nesta lei, no regulamento 

geral, no Código de Ética e Disciplina, e nos Provimentos. 

Art. 54. Compete ao Conselho Federal: 

XIV - ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de 

normas legais e atos normativos, ação civil pública, 

mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e 

demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei; 

Registre-se que a legitimidade ativa ad causam da OAB para 

promover ação em sede de controle de constitucionalidade não está adstrita a 

demonstração de pertinência temática, eis que incumbe a Autarquia zelar pela 

ordem jurídica e o estado democrático de direito, bem como promover a defesa 

de princípios e normas esculpidas nas Constituições Federal e Estadual, 

respectivamente: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TUTELA COLETIVA DOS CONSUMIDORES. OAB. 

LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. A legitimidade ativa 

da OAB não está limitada em razão da pertinência 

temática, porquanto, entre suas atribuições previstas no 

art. 44, I, da Lei 8.906/1994 está a defesa, inclusive em 

juízo, da Constituição Federal, do Estado de Direito e da 

justiça social, e por conseguinte dos direitos coletivos e 

difusos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - 

Acórdão Agint no Resp 1381656 / Ce, Relator(a): Min. Og 

Fernandes, data de julgamento: 17/08/2017, data de 

publicação: 23/08/2017, 2ª Turma) 

 

Malgrado, cumpre destacar que os Advogados 

Públicos/Procuradores do Município de Sousa/PB possuem inscrição nos 

quadros da OAB, porquanto se submetem às regras impingidas na Lei n. 

8.906/94, inclusive fazem jus aos honorários advocatícios de sucumbência 

estampados no art. 23 daquela norma. 

Assim, é evidente que, a ser necessário demonstrar a pertinência 

temática, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, tem 
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inequívoca legitimidade para representar aqueles profissionais, em especial na 

busca pela concretização de direitos constitucionalmente assegurados. 

Portanto, não há espaço para maiores digressões quanto à 

legitimidade ativa da autora, sendo o seu reconhecimento medida impositiva. 

II - DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA 

PARAÍBA PARA PROCESSAR ADIN EM FACE DE LEI MUNICIPAL 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei estadual ou municipal, em 

face da constituição estadual, é disciplinada no art. 203 do Regimento Interno 

do TJ-PB: 

Art. 203. A representação em ação direta de 

inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos 

estaduais ou municipais, inclusive por omissão, em face da 

Constituição Estadual, em que obrigatoriamente intervirá a 

Procuradoria-Geral de Justiça, será proposta perante o 

Tribunal Pleno e por este julgada, observada a Lei nº 9.868, 

de 10 de novembro de 1999. 

A competência, in casu, é delimitada em razão do ato impugnado, 

independente de quem esteja compondo o polo ativo ou passivo. 

Portanto, requer seja reconhecida a competência originária desse 

Tribunal para processar e julgar a presente ação. 

III -  ATO NORMATIVO IMPUGNADO 

A Lei Municipal n. 2.292, de 17 de janeiro de 2011, sancionada pelo 

chefe do Executivo de Sousa/PB, vedou o percebimento de honorários 

advocatícios de sucumbência aos procuradores/advogados daquele Município, 

em demandas vencidas pela Fazenda, consoante a redação a seguir transcrita: 

Art. 22: “Os recursos oriundos de honorários, havidos por 

decisão judicial em favor da Fazenda Pública Municipal serão, 

obrigatoriamente, depositados em conta bancária específica, 

cujo numerário será levantado pela Secretaria de Finanças, por 

solicitação do Procurador Geral do Município, devendo ser 
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destinados a prover o atendimento de despesas eventuais e 

aparelhamento da Procuradoria Geral do Município”. 

A norma ainda impôs, em seus incisos I a V, que os honorários 

sejam destinados especificamente à informatização, instalação da biblioteca e 

aparelhamento da PGM, custeio de suas atividades de pesquisa, estudos 

jurídicos e intercomunicação com órgãos e entidades públicas especializadas 

na área de direito, aperfeiçoamento e capacitação de seus servidores, 

realização e participação em cursos, seminários, aulas, palestras, simpósios, 

congressos e outros eventos de natureza jurídica, sempre relacionada ao 

interesse da administração pública e assinatura e aquisição de livros, revistas e 

jornais de interesse jurídico do órgão.  

Como se não bastasse, no parágrafo único do art. 22 retrocitado, a 

norma proibiu a qualquer servidor da Procuradoria Geral do Município, sob 

pena de responsabilidade administrativa, civil e criminal, receber de 

contribuintes quaisquer quantias a título de honorários advocatícios ou a 

qualquer título, - devendo os devedores ser orientados a depositá-los em conta 

própria e banco autorizado, mediante emissão Documento de Arrecadação 

Municipal fornecido pelo setor competente, com o código referente a honorários 

advocatícios para aplicação no disposto nos incisos I a V do art. 22 desta lei. 

O conteúdo normativo exposto é verticalmente incompatível com a 

Constituição do Estado da Paraíba, violando, ademais, normas sensíveis de 

reprodução obrigatória agasalhadas na CF/88, senão vejamos. 

IV -  INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: VIOLAÇÃO À PROTEÇÃO 
AO SALÁRIO, AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, AO PRINCÍPIO DA 
IGUALDADE MATERIAL, AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 
SUBISÍDIO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E 
OS VALORES SOCIAIS DO TRABALHO 

O ato normativo ora impugnado viola o princípio da proteção ao salário 

dos Advogados/Procuradores, previsto no art. 7º, inciso X, da CF/88 (norma de 

reprodução obrigatória pelos Estados e Municípios), e no art. 35 da 

Constituição do Estado da Paraíba, assim como afronta o princípio da 

eficiência, a igualdade material, a irredutibilidade de subsídio, a dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho, normas igualmente de 

reprodução obrigatórias aplicáveis aos Municípios  e expressamente previstas 
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no art. 1º, caput, c/c art. 10, art. 30, caput, art. 135, inciso III, art. 136, incisos II, 

X e XIV, todos da Constituição Estadual da Paraíba. 

No âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6053, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal n. 

13.327/2016, que dispunha sobre o direito dos representantes da Fazenda 

Pública Federal ao percebimento dos honorários advocatícios de sucumbência, 

além dos subsídios fixados por lei, limitando os valores ao teto remuneratório 

estabelecido no art. 37, inciso XI, da CF/88.  

Cumpre transcrever os principais trechos do Acórdão: 

(...) A percepção de honorários de sucumbência pelos 
advogados públicos não representa ofensa à determinação 
constitucional de remuneração exclusiva mediante subsídio 
(arts. 39, § 4º, e 135 da CF/88). 
O art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação 
absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio. 
Os advogados públicos podem receber honorários 
sucumbenciais, mas, como eles recebem os valores em função 
do exercício do cargo, esse recebimento precisa se sujeitar ao 
regime jurídico de direito público. 
Por essa razão, mesmo sendo 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. 
STF. Plenário. ADI 6053, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: 
Alexandre de Moraes, julgado em 22/06/2020 (Info 985 – 
clipping). 

 

No mesmo sentido foram as decisões proferidas no bojo das ADINs 

6159, 6165 e 6162, respectivamente, conforme entendimentos assim vazados: 

 

(...) 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). 
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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. (...) 
STF. Plenário. ADI 6165, Rel. Alexandre de Moraes, julgado 
em 22/06/2020. 

 
É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos 
advogados públicos, observando-se, porém, o limite 
remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição. 
STF. Plenário. ADI 6159 e ADI 6162, Rel. Min. Roberto 
Barroso, julgados em 25/08/2020. 

 

Nada obstante a inexistência de ações propostas contra leis municipais 

que tratem sobre honorários advocatícios devidos aos 

Procuradores/Advogados dos Municípios, é inegável que o entendimento 

consagrado pelo STF se estende a todos os entes federativos, mormente em 

atenção aos princípios da igualdade material e da simetria. 

Com efeito, os honorários advocatícios de sucumbência, conforme 

entendimento da Suprema Corte, equivalem a vencimentos e subsídios, 

tanto que tiveram reconhecido o seu caráter alimentar por meio da Sumula 

Vinculante n. 47, que dispõe textualmente: 

Súmula Vinculante 47 

Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou 

destacados do montante principal devido ao credor 

consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação 

ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de 

pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos 

dessa natureza. 

De fato, é incontroverso que as aludidas verbas ostentam caráter 

remuneratório e de contraprestação de serviços realizados no curso do 

processo. Assim, os honorários devem ser consideradas como parcela 

remuneratória devida em razão do serviço prestado, de modo que a 

supressão desse direito adquirido, na forma prevista no ato impugnado 

(art. 22, caput, incisos e parágrafo único, da Lei Municipal n. 2.292/2011),  

representa flagrante inconstitucionalidade.  
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Nesse sentido, a lição extraída do brilhante voto do Min. Alexandre de 

Moraes na ADIN 6165: 

(...) A possibilidade de aplicação do dispositivo legal que 

prevê como direito dos advogados os honorários de 

sucumbência também à advocacia pública está 

intimamente relacionada ao princípio da eficiência, 

consagrado constitucionalmente no artigo 37, pois 

dependente da natureza e qualidade dos serviços 

efetivamente prestados. No modelo de remuneração por 

performance, em que se baseia a sistemática dos honorários 

advocatícios (modelo este inclusive reconhecido como uma 

boa prática pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE), quanto mais exitosa a 

atuação dos advogados públicos, mais se beneficia a Fazenda 

Pública e, por consequência, toda a coletividade. – grifei  

Na mesma linha intelectiva a posição do Min. Luiz Fux: 

“tem como característica fundamental o pagamento de parcela 

remuneratória única, em prol da transparência, moralidade, 

impessoalidade e isonomia salarial entre servidores públicos” 

(ADI 5.400, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 12/3/2020). 

 

Frise-se que a Suprema Corte assinalou, nessa ótica, que o 

percebimento dos honorários de sucumbência não é incompatível com o 

regime de subsídio das carreiras dos procuradores. 

Na verdade, nas hipóteses em que a Constituição Federal, assim como 

a Constituição Estadual, pretendeu vedar o recebimento de honorários em 

razão de alguma incompatibilidade relevante, proibiu-o expressamente, como 

no caso dos membros da Magistratura (art. 95, parágrafo único, II, da CF, art.), 

do Ministério Público (art. 128, § 5º, II, a, da CF, 130, inciso I, da Constituição 

Estadual da Paraíba) e da Defensoria Publica do Estado da Paraíba (art. 146, 

inciso II, da Constituição do Estado da Paraíba), como aduz Alexandre de 

Moraes: 
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(...) “é no contexto de transposição dessa peculiar sistemática 

de acréscimo pecuniário decorrente da eficiência de atuação 

institucional, devidamente autorizado pelo texto original da 

Constituição Federal de 1988 e não proibido expressamente 

pela EC 19/98, própria do ofício da advocacia, para o âmbito do 

regime jurídico de direito público a que submetidos os 

Procuradores do Estado do Tocantins, que se encontra sua 

plena razoabilidade, e, consequentemente, sua 

constitucionalidade”.  

 
Nesse diapasão, não há duvidas de que a Lei Municipal impugnada, ao 

vedar o percebimento de honorários advocatícios de sucumbência aos 
Advogados/Procuradores Públicos, infringiu verticalmente a Constituição 
Estadual, em especial o princípio da proteção ao salário dos 
Advogados/Procuradores, o princípio da eficiência, a igualdade material, a 
irredutibilidade de subsídio, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais 
do trabalho, normas de reprodução obrigatória aplicáveis aos Municípios e 
expressamente previstas no art. 1º, caput, c/c art. 10, art. 30, caput, art. 135, 
inciso III, art. 136, incisos II, X e XIV, da Lei Maior Estadual. 

 

A Constituição Estadual é taxativa quanto às garantias dos procuradores 

do estado, destacando-se que estes (e os Advogados do Município por 

simetria) gozam das mesmas prerrogativas da Advocacia, tanto que os cargos 

são ocupados apenas e tão somente por inscritos nos quadros da Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

Ora, se os procuradores se submetem às regras da Lei n. 8.906/94, é 

obvio que estes, em seus diferentes níveis (in caso, estadual e federal), têm o 

inequívoco direito à percepção de honorários advocatícios de sucumbência, na 

esteira da legislação que rege a matéria (art. 23 da Lei n. 8.906/94 c/c art. 85, 

§§14 e 19, do CPC1) e atinente com a diretriz jurisprudencial do STF. 

Portanto, repita-se, é patente que a lei impugnada viola as normas a 

seguir transcritas:  

                                                             
1 Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo 
este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, 
seja expedido em seu favor.  
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos 
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 
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Constituição do Estado da Paraíba 
Art. 1º O Estado da Paraíba, com autonomia político - 
administrativa, é parte integrante da República Federativa do 
Brasil, ordem jurídica democrática, e tem por princípios a 
autonomia, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

político. 
 
Art. 10. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 
turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 
dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a 
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na 
Constituição Federal, nesta Constituição e os seguintes 

preceitos: 
Art. 30. A administração pública direta, indireta ou fundacional 
de qualquer dos Poderes do Estado obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, segurança jurídica e, também, ao seguinte: 
Art. 135. A estrutura organizacional, a competência, atribuições 
e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e o 
estatuto próprio dos Procuradores do Estado serão aprovados 
por lei complementar, obedecendo aos seguintes princípios:  
III - iguais direitos e deveres para cada ocupante de cargos 
de carreira;  

Art. 136. São assegurados ao Procurador do Estado:  
(...) 
II - irredutibilidade de vencimentos e proventos, inclusive se 

em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 37, XI, 93, 
V, 150, II, 153, III, e 153, § 2°, I, da Constituição Federal; 
X - prerrogativas inerentes à advocacia, podendo requisitar 

de qualquer órgão da administração estadual informações, 
subsídios, diligências e esclarecimentos necessários ao 
desempenho de suas atribuições; 
XIV - os direitos e deveres inerentes aos servidores 
públicos civis. 

 

É insofismável que a norma fere de morte o princípio da dignidade da 

pessoa humana e os valores sociais do trabalho, afinal, os honorários 

advocatícios, por força da Súmula Vinculante n. 47, e do disposto no art. 23 da 

Lei n. 8.906/94, c/c art. do CPC, constituem a contraprestação devida aos 

profissionais pelo trabalho exitoso desempenhado em cada processo, em prol 

da Fazenda Pública. 

 

A lição do Ministro JOSÉ DELGADO, do STJ, no julgamento do AGA n.º 

845.467/CE, DJ 31.05.2007 é lapidar: 
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“[...] O reconhecimento do direito do advogado aos honorários 

pelos serviços prestados como valor ligado à dignidade do 

trabalho é dado ainda pela jurisprudência, ao proibir a fixação 

de honorários advocatícios de sucumbência em patamar 

aviltante”  

O mestre processualista Cassio Scarpinella Bueno fortalece o 

debate de raiz constitucional aliado a dignidade da pessoa humana:  

[...] Não é demais lembrar, ainda, que os honorários, por força 
do que expressamente dispõe o caput do art. 24 da Lei n.º 
8.906/94, são tratados como crédito privilegiado, no mesmo 
nível dos créditos trabalhistas, em virtude de resultarem da 
mesma natureza, ou seja, trabalho humano, privilégio este 
que deve ser entendido independentemente da origem dos 
honorários advocatícios, é dizer, independemente de 
serem honorários contratuais ou sucumbenciais. – 

destaque nosso 

A fundamentação jurídica que ampara a natureza alimentar da verba 

honorária parte de um pressuposto de que todo ser humano tem o direito de se 

autodeterminar por meio de uma profissão digna, de sorte que os honorários de 

sucumbência representam a forma, por excelência, de remuneração do 

advogado e advogada pela atuação de performance destinada a materializar o 

postulado da eficiência do serviço público.  

Ora, a destinação de tais verbas aos agentes públicos atende aos 

anseios sociais atrelados ao modelo gerencial da Administração Pública, cuja 

eficiência é basilar e é assim conceituada por Hely Lopes Meirelles: 

(...) Dever de eficiência é o que impõe a todo agente público de 

realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, 

que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 

legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 

e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e 

de seus membros2... 

 

                                                             
2 Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002. 
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Por isso mesmo a eficiência, aliada a garantia das verbas de 

sucumbência, representa o respeito a dignidade desses profissionais que, em 

nome da Administração Pública, atuam de maneira efetiva e complexa na 

defesa intransigente do interesse público. 

Nessa esteira, Lei Municipal que veda o percebimento de honorários de 

sucumbência, infringe, de forma veemente, o texto constitucional. 

V - PEDIDO DE LIMINAR 

A Lei n. 9.868/1999 aduz sobre a concessão de medida cautelar em 

sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade: 

§ 3o Em caso de excepcional urgência, o Tribunal poderá 
deferir a medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das 
autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo 
impugnado. 

Por sua vez, o § 5º do art. 204 do RITJ-PB, dispõe que “a suspensão 

liminar da vigência do ato impugnado opera ex nunc, e só deve ser concedida 

quando, à evidência, sua vigência acarretar graves transtornos, com lesão de 

difícil reparação”. 

A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com 

efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia 

retroativa (art. 11, §1º). 

Douto(s) julgador(es), estão presentes na hipótese examinada, os 

pressupostos do fumus bonis iuris e do periculum in mora, a justificar a 

suspensão liminar da vigência e eficácia (parcial) da lei impugnada. 

A clara fundamentação jurídica decorre dos motivos expostos, que 

indicam, de forma indubitável, a inconstitucionalidade parcial da norma, eis que 

discrepa do princípio da eficiência, da dignidade da pessoa humana, dos 

valores sociais do trabalho, do princípio da irredutibilidade do subsídio, dentre 

outros já descritos à saciedade. 

O perigo da demora decorre especialmente da ideia de que sem a 

imediata suspensão da vigência e eficácia do(s) preceito(s) legais questionados 

(art. 22, caput, e incisos I a V, e parágrafo único, da Lei 2.292/2011), 
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subsistirá a sua aplicação, com a retenção indevida de verbas honorárias de 

caráter alimentar pelo Poder Público Municipal de Sousa/PB, prática que 

constitui, em tese, crime de apropriação indébita. 

A não suspensão imediata da norma impugnada ampliará a patente 

inconstitucionalidade, permitindo que o Município de Sousa subtraia valores 

que pertencem aos seus Advogados, situação absolutamente inadmissível na 

ordem constitucional vigente. 

De mais a mais, ainda que não houvesse essa sensível situação de 

risco, restaria, ao menos, a excepcional conveniência da medida. 

Nesse contexto, no âmbito das ações diretas e da outorga de 

provimentos cautelares para defesa da Constituição, o juízo de conveniência é 

um critério relevante, que vem condicionando os pronunciamentos do Supremo 

Tribunal Federal, direcionados à suspensão liminar de leis aparentemente 

inconstitucionais (exemplo: ADIN-MC 568, ADIN-MC 493 e ADIN-MC 540). 

Isto posto, a concessão de medida cautelar, ad referendum do Pleno do 

Tribunal, para fins de suspensão imediata da eficácia da Lei Municipal nº 

2.292/2011, de Sousa/PB, no que concerne ao art. 22, caput, incisos I a V, 

e parágrafo único, é medida que se impõe. 

VI – PEDIDO FINAL 

Diante de todo o exposto, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

SECCIONAL PARAIBA, requer: 

1) a Concessão de medida liminar pelo juízo monocrático, ad 

referendum do Tribunal Pleno, em função da presença dos requisitos da 

fumaça do bom direito e do perigo da demora, assim como dos graves 

transtornos decorrentes da espera por provimento final, para o fim de 

suspender imediatamente a eficácia do art. 22, caput, incisos I a V, e 

parágrafo único, da Lei n. 2.292/2011, do Município de Sousa/PB; 

2) a requisição de informações ao Senhor Prefeito Municipal de Sousa e 

ao seu órgão de representação legal, bem como requer seja notificado/intimado 

o Procurador-Geral do Estado e o Procurador Geral de Justiça (art. 204, caput, 

e §2º, do RITJ-PB c/c art. 12 da Lei n. 9.868/99), assim como a Câmara 
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Municipal de Sousa/PB e/ou Assembleia Legislativa da Paraíba, por meio de 

seu(s) representante(s), se necessário, para manifestarem-se (prestarem as 

informações pertinentes), sobre o ato combatido. 

3) no mérito, o recebimento e processamento da presente Ação Direta 

de Inconstitucionalidade para que ao final seja ela julgada procedente, 

declarando-se/reconhecendo-se a inconstitucionalidade no art. 22, caput, 

incisos I a V, e parágrafo único, da Lei n. 2.292/2011, do Município de 

Sousa/PB; 

 

Requer sejam os Advogados abaixo assinados, intimados de todos os 

atos do processo, sob pena de nulidade. 

 

Atribui-se a causa o valor de R$ 1.0000,00 (mil reais), para efeitos 

fiscais. 

Termos em que, 

Aguarda-se deferimento. 

João Pessoa, 10 de julho de 2021. 

  
 
 

Paulo Antônio Maia e Silva 

Presidente da OAB-PB 

 

Tássio José Florentino de Oliveira 

Advogado OAB-PB 24.410 


