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HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA/ PROCESSO 2007.01.1.035172-2, ACP.   

 
Na AGE de 23/01/2007, a AFABRB foi autorizada a constituir advogado com o 
objetivo de defender o direito de seus filiados, no caso da revisão de benefícios 
implementada pela Regius. Por tratar-se de direito individual, que não 
contemplava a maioria dos associados, foi aprovado, também, que as 
despesas com honorários e custas processuais correriam exclusivamente 
por conta dos associados interessados.  Em maio/2019, a AFABRB sofreu 
bloqueio judicial em suas contas, no valor de R$ 22.691,19, referente aos 
honorários sucumbências, por conta desta Ação Civil Pública. Na 260ª Reunião 
do Conde (27.09.2019), foram analisadas duas possibilidades: 
 1. rateio deste valor entre os participantes da ação, de conformidade com o 
decidido naquela AGE de 2007; 2. absorção do valor pela AFABRB. Por 
maioria, foi aprovada a proposta para rateio do valor entre os participantes da 
ACP, conforme deliberado na AGE. 
Pesquisando o assunto, a Direx verificou que na AGE de 23/01/2007, 
compareceram 34 associados e, conforme informações da Regius, 153 
pessoas participaram desta ACP, algumas, inclusive, já falecidas, o que 
originou as seguintes ponderações:  

• a) 119 pessoas, embora participando da Ação, não estiveram na AGE e 
poderiam rejeitar a decisão de assumir a quota que lhe caberia no rateio 
(R$ 148,31), sem contar com os falecidos, cujos herdeiros também 
poderiam não concordar, sem falar nas dificuldades em localizá-los; b) O 
reajuste anual dos benefícios dos assistidos pela Regius nem sempre 
supre as necessidades dos aposentados, principalmente diante do custo 
saúde, podendo impactar em suas finanças; c) O rateio em questão  
poderia não ser bem recebido pelos associados, enquanto a  absorção 
do valor pela AFABRB  representaria um benefício positivo, embora não 
contemple todos os filiados;  Nesta reavaliação,  o Conde  decidiu em 
aceitar a proposta da Direx,  “ad referendum” dos associados em  
Assembleia. 

Diante do exposto, a AFABRB submete para aprovação da Assembleia 
arcar com o referido custo de R$ 22.691,19. 
 

 
 


