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22 DE MARÇO DE 2016 

PROJETO DE LEI Nº 04 

18 de Março de 2016 

 

Regulamenta no âmbito do Município 

de Santa Lúcia, nos termo do art. 

85, § 19, da Lei nº 13.105, de 16 

de março de 2015 – Novo Código de 

Processo Civil, a distribuição de 

honorários advocatícios entre os 

advogados ou procuradores do 

Município, em pleno e efetivo 

exercício dessas funções e dá 

outras providências. 

 

ANTONIO SERGIO TRENTIM, Prefeito do Município de Santa 

Lúcia, Estado de São Paulo, de acordo com o que aprovou a 

Câmara Municipal em Sessão ordinária, realizada em 21 de 

março de 2016, promulgou a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Esta Lei regulamenta a distribuição de 

honorários advocatícios, nos termos da Lei Federal nº 

13.105, de 16 de março de 2016 – Novo Código de Processo 

Civil. 

 

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, consideram-se 

honorários advocatício de sucumbência o valor arrecadado em 

qualquer feito judicial em que o Município de Santa Lúcia, 

bem como a Fazenda Pública do Município de Santa Lúcia for 

vencedores, oriundo de condenação judicial e decorrente do 

reconhecimento do direito pela parte adversa, incluindo os 

acordos homologados em Juízo, relativos a créditos 

tributários ou não. 

 

Parágrafo Único - Os honorários advocatícios de 

sucumbência não se constituem verba pública, devendo, 

portanto, ser depositados em conta especial específica em 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/23730402/art-2-1-da-lei-3141-09-caratinga
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Sistema de Caixa Coletivo, devendo a movimentação ficar a 

cargo da Tesouraria em conjunto com o Prefeito Municipal. 

 

Art. 3º. Nas ações de qualquer natureza, em que for 

parte o Município de Santa Lúcia e que haja o pagamento de 

honorários advocatícios fixados por arbitramento, por 

acordo ou por sucumbência e, a defesa tenha sido exercida 

por profissional do quadro de servidores, após o trânsito 

em julgado de sentença que fixou honorários advocatícios 

favoráveis ao Município, os valores referentes à 

sucumbência, juntamente com seus acréscimos legais, serão 

levantados pelo Procurador Municipal regularmente 

constituído para a causa e depositados perante a Tesouraria 

do Município e posteriormente distribuído em forma de 

rateio entre os Procuradores que estejam em pleno e efetivo 

exercício dessa função. 

 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica ao 

advogado/procurador que não integre o quadro de servidores 

municipais, componentes do corpo jurídico, nem a empresas 

de assessoria jurídica ou profissional autônomo, que por 

ventura venham a ser contratados para conduzir processo 

judicial específico. 

 

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica ao 

servidor aposentado. 

 

§ 3º Compõem a Procuradoria Geral do Município, os 

ocupantes dos cargos e empregos públicos de “Procurador”, 

que estejam em efetivo exercício de suas funções. 

 

Art. 4º. A Tesouraria ficará responsável pela 

distribuição dos honorários profissionais advocatícios de 

sucumbência, de forma equânime entre os Procuradores que 

estejam em pleno exercício dessa função, conforme 

disciplina a presente Lei, determinando o pagamento dessas 

verbas mediante crédito mensal, depositados nas respectivas 

contas bancárias. 
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Art. 5º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir 

créditos adicionais em montante suficiente ao atendimento 

das despesas decorrentes da execução da presente lei, 

devendo ser observado o disposto nos artigos 43 e 46 da Lei 

Federal n.º 4.320, de 1964. 

 

Art. 6º As despesas com a execução desta lei onerarão 

as dotações próprias do orçamento vigente. 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, atendido 

o disposto na Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 

e da Lei Federal nº 8.906, de 04 de julho de 1994. 

 

MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA, aos 23 (vinte e três ) dia 

do mês de março de 2016. 

 

 

 

 

 

Antônio Sérgio Trentim 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Publicada na Secretaria da Prefeitura do Município de 

Santa Lúcia, na data supra. 

 

 

 

 

Simone Regina Mancini 

CHEFE DE GABINETE 
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