
 LEI COMPLEMENTAR Nº 018 21 DE FEVEREIRO DE 2020  
 

Cria o Fundo de Manutenção, Reaparelhamento e Modernização 

do Departamento Jurídico do Município de Aurora (FUNJUR) 

 

O Prefeito Municipal de Aurora faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara 

de Vereadores aprovou e ele sanciono a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Fica criado o Fundo de Manutenção, Reaparelhamento e Modernização do 

Departamento Jurídico do Município de Aurora (FUNJUR), o qual destina-se ao pagamento 

de despesas de reaparelhamento, manutenção, participação de cursos, medidas de 

incentivos a arrecadação e andamento processual e participação em eventos de interesse do 

Município e da classe. 

 

§ 1º São recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Departamento Jurídico 

do Município de Aurora (FUNJUR): 

I - 20% (vinte por cento) dos honorários recebidos conforme trata o inciso II do art. 4º da 

presente lei; 

II - verbas oriundas de repasses do Município de Aurora, Estados e União; 

III - doações. 

 

§ 2º Os valores de que trata o presente artigo serão depositados em conta bancária aberta 

especificadamente para este fim, a qual deverá ser denominada "FUNJUR - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS". 

 

§ 3º Nos processos em que o alvará for expedido de forma automatizada em conta do 

Município de Aurora, assim como nos casos em que houver pagamento administrativo, a 

Secretaria Municipal da Fazenda deverá proceder a imediata transferência dos valores 

relativos aos honorários advocatícios para a conta bancária específica do FUNJUR. 

 

Art. 2º   O FUNJUR será gerido por uma Comissão composta de 03 (três) membros, sendo um 

advogado lotado no Departamento Jurídico do Município, um servidor do Departamento 

Pessoal e outro do setor contábil/financeiro, todos indicados pelo Prefeito Municipal. 

 

§ 1º O Prefeito Municipal deverá indicar um presidente entre os membros nomeados para o 

FUNJUR, sendo que em conjunto serão os responsáveis pelas movimentações financeiras do 

fundo. 

 

§ 2º Compete a Comissão:  



I - editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores dos honorários 

de sucumbência; 

II - fiscalizar a correta destinação dos recursos; 

III - adotar as providências necessárias para que os honorários sejam creditados 

pontualmente; 

IV - requisitar dos órgãos e das entidades públicas responsáveis as informações cadastrais, 

contábeis e financeiras necessárias à apuração, ao crédito dos valores e à identificação das 

pessoas beneficiárias dos honorários; 

 

Art. 3º Os valores destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 

Departamento Jurídico do Município de Aurora (FUNJUR) e previstos no § 1º do art. 1º desta 

Lei se destinam exclusivamente a aparelhar, modernizar e apoiar, em caráter supletivo, os 

programas de trabalho desenvolvidos pelo Departamento Jurídico do Município. 

 

Art. 4º Os honorários advocatícios oriundos do princípio da sucumbência, por arbitramento 

judicial ou acordo com autorização legislativa nas ações em que o Município de Aurora for 

representado pelos integrantes do Departamento Jurídico, nos termos da Lei Federal nº 

8.906 de 04 de Julho de 1994 e do §14 da Lei Federal n° 13.105, de 16 de março de 2015, 

serão destinados: 

I - 80% (oitenta por cento) aos Advogados da ativa integrantes do Departamento Jurídico do 

Município, por rateio mensal equitativo; 

II - 20% (vinte por cento) ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Departamento 

Jurídico do Município de Aurora (FUNJUR) a serem depositados diretamente na conta deste 

Fundo. 

Parágrafo Único. Os honorários previstos neste artigo são verbas de natureza privada, não 

fazem parte do orçamento público, não constituem encargos ao Tesouro Municipal, sendo 

pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora. 

 

Art. 5º   Constituirão entradas financeiras do FUNJUR geradas a partir da publicação desta 

Lei Complementar: 

I - os valores recebidos pelo Município a título de honorários advocatícios oriundos do 

pagamento de débitos devidamente constituídos em dívida ativa; 

II - os valores recebidos pelo Município como pagamento direto ou do levantamento de 

alvarás judiciais referentes a honorários advocatícios sucumbenciais em processos nos quais 

o Município de Aurora seja parte; 

IV - os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras dos recursos do Fundo 

de Reaparelhamento e Modernização do Departamento Jurídico do Município de Aurora 

(FUNJUR). 



 

Art. 6º Os valores recebidos a título de honorários advocatícios pelos Advogados somente 

integrarão a remuneração do servidor para cálculo do teto remuneratório previsto no art. 

37, inciso XI, da Constituição Federal. 

 

Parágrafo Único. Cabe à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças proceder a 

retenção em apartado dos tributos que eventualmente incidam sobre a verba honorária 

prevista no caput. 

 

Art. 7º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou ato administrativo que retire 

dos advogados que atuam no Departamento Jurídico do Município o direito ao recebimento 

de honorários processuais de que trata esta Lei, visto o seu caráter alimentar, nos termos do 

§ 14 do art. 85 da Lei Federal n° 13.105, de 16 de março de 2015. 

 

Art. 8º A partir da sua publicação, os valores a que se refere esta Lei não poderão ser 

revertidos, a qualquer título, ao Tesouro Municipal. 

 

Art. 9º Os honorários advocatícios de que trata o art. 4º, inciso I da presente lei, depositados 

em conta bancária específica (FUNJUR), controlada pela Secretaria de Administração, 

Planejamento e Finanças e acompanhados pela Comissão prevista no art. 2º serão 

repassados aos Advogados a que de direito pelo Departamento de Recursos Humanos a 

título de "gratificação variável" e sob a rubrica HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na mesma data 

do pagamento geral do funcionalismo municipal, em partes iguais. 

 

§ 1º No caso de parcelamento, inclusive administrativo, conforme previsão legal ou 

decorrente de decisão judicial ou autorização legislativa de valores ajuizados o valor dos 

correspondentes honorários advocatícios será pago proporcionalmente e conforme 

cronograma do fracionamento ou em parcela única se assim optar o devedor. 

 

§ 2º A remuneração constante desta lei não se confunde com qualquer outra espécie de 

gratificação eventualmente concedida aos servidores por ela atingidos. 

 

§ 3º Os valores percebidos como honorários advocatícios sucumbenciais pelos advogados 

municipais, nos termos desta Lei Complementar, não se incorporam ao seu padrão de 

vencimento para qualquer efeito, não gerando, portanto, direito futuro. 

 

§ 4º    Não incide contribuição previdenciária sobre os valores distribuídos na forma desta 

Lei.  



 

§ 5º O advogado enquanto licenciado ou colocado à disposição de outro órgão fora da 

Prefeitura, desde que com prejuízo dos vencimentos, não participará da distribuição de 

honorários advocatícios. 

Art. 10. O saldo não rateado mensalmente entre os advogados e respeitada a proporção 

prevista no artigo 4º desta Lei Complementar permanecerá na conta específica do FUNJUR 

para utilização na forma do artigo 1º da presente. 

 

Art. 11. O executivo regulamentará a presente lei em até 90 (noventa) dias após sua 

promulgação. 

 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 13.Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Aurora (SC), 21 de fevereiro de 2020 

 

 

 

ALEXSANDRO KOHL 

Prefeito Municipal 

 


