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Lei n.1538, de 13 de maio de 2021. 
 

 

 

 
REGULAMENTA O RECEBIMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  

 
 
 

Severino Jaime Schmidt, Prefeito Municipal de Erval Velho – 
Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim sancionada a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Os honorários de sucumbência decorrentes de processos 

judiciais, protesto de certidão de dívida ativa, entre outras ações em que for 
parte o Município de Erval Velho, fixados por sentença, arbitramento ou 
acordo, serão repassados aos advogados públicos que compõem a 
Procuradoria Municipal. 

 
§ 1º O disposto no “caput” tem validade para todas as ações 

ajuizadas, que estejam em andamento ou não. 
 
§ 2º Os honorários constituem verba variável, não incorporável nem 

computável para cálculo de qualquer vantagem remuneratória. 
 
§ 3º Os honorários serão partilhados em partes iguais entre os 

ocupantes do cargo efetivo de advogado que compõem a Procuradoria do 
Município, que estejam em exercício no momento da percepção da verba 
honorária a ser rateada. 

 
§ 4º Os honorários previstos no “caput” deste artigo são verbas de 

natureza privada, não constituindo encargos ao Tesouro Municipal, sendo 
pagos exclusivamente pela parte sucumbente ou devedora. 

 
Art. 2º. Os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, dos 

acordos ou fixados por arbitramento, pertencem, integralmente, de forma 
igualitária e independente de atuação direta na causa, aos ocupantes dos 
cargos descritos no art. 1º desta lei. 
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§ 1º Cada beneficiário dos honorários advocatícios poderá receber 
somente uma única cota mensal, independentemente do número de 
funções que venha a exercer. 

 
§ 2º A divisão dos honorários advocatícios recebidos dar-se-á 

enquanto do exercício nas funções, junto a Procuradoria Geral do Município 
de Erval Velho, daqueles ocupantes dos cargos descritos no "caput" do art. 
1º desta lei. 

 
§ 3º Salvo interesse do Município em qualquer fase processual e 

disposição legal em contrário, é expressamente proibida a renúncia aos 
honorários advocatícios estipulados em juízo, a qualquer título. 
 

Art. 3º. Os honorários advocatícios serão depositados em conta 
bancária específica denominada “honorários sucumbenciais” para posterior 
transferência aos titulares do direito ao recebimento dos honorários 
sucumbenciais de que trata esta lei. 

 
§ 1º Os honorários sucumbenciais serão repassados ao advogados 

públicos municipais, em partes iguais, até o último dia útil de cada mês. 
 
§ 2º A remuneração do advogado, acrescida dos honorários 

sucumbenciais, não poderá ultrapassar o limite estabelecido no art. 37, XI, 
da Constituição Federal. 

 
§ 3º As parcelas de cunho indenizatório, não integram o cálculo do 

subsídio para fins de atendimento do parágrafo anterior. 
 
§ 4º Havendo qualquer saldo na conta "honorários sucumbenciais" 

ao final de cada mês, em decorrência da observação do limite constitucional 
previsto no § 2º deste artigo, os valores deverão ser destinados ao 
reaparelhamento e aperfeiçoamento da Procuradoria do Município. 

 
§ 5º A conta acima mencionada será movimentada, exclusivamente, 

através de depósitos e transferências eletrônicas aos respectivos titulares 
de direito.  

 
§ 6º Os valores apurados depositados na conta, a título de 

honorários, serão geridos pelo servidor Técnico de Tesouraria.  
 
§ 7º É dever da Tesouraria do Município a prestação de contas 

quadrimestral dos recebimentos e rateio das verbas honorárias.  
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§ 8º Nos processos em que o alvará for expedido de forma 

automatizada em outra conta de titularidade do Município de Erval Velho, 
assim como nos casos em que houver pagamento administrativo, a 
Tesouraria deverá proceder a transferência dos valores para conta 
especifica para posterior transferência dos valores relativos aos honorários 
sucumbenciais aos advogados públicos em exercício no respectivo mês do 
pagamento. 

  
Art. 4º. Consideram-se em efetivo exercício, para efeito de direito ao 

rateio mensal dos honorários a que se refere o art. 1º, os ocupantes do 
cargo efetivo de advogado que compõem a Procuradoria do Município, e 
que na data do rateio estejam: 

I - em gozo de férias regulamentares; 
II - em gozo de licença: 
a) para tratamento de saúde; 
b) maternidade ou gestação; 
c) paternidade; 
d) por motivo de doença em pessoa da família até o limite de 30 dias; 

e 
e) para capacitação, desde que no interesse da Administração. 
III - afastados em razão de: 
a) doação de sangue; 
b) júri e outros obrigatórios por lei; 
c) casamento; e 
d) falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; e 
IV - participando de comissões instituídas pela Administração 

Pública. 
 
Art. 5º. Será excluído automaticamente do rateio dos honorários, o 

advogado que se encontrar nas seguintes condições: 
I - em licença para tratar de interesses particulares; 
II - em licença para atuar em outro ente da administração direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; 
III - em licença por motivo de doença em pessoa da família após os 

primeiros 30 dias; 
IV - em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro, que for 

deslocado, de ofício, para outro ponto do território nacional, para o exterior 
ou para o exercício de mandato eletivo estadual ou federal; 

V - em licença para atividade política; 
VI - no exercício de mandato eletivo; 
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VII - em licença do cargo para capacitação, com ou sem 
vencimentos, salvo quando declarado o interesse da Administração; 

 
VIII - em licença para o serviço militar;  
 
IX - em licença para o desempenho de mandato classista;  
 
X - afastado preventivamente para averiguação de faltas cometidas 

no exercício do cargo; 
 
XI - em cumprimento de penalidades; 
 
XII - cedido à Administração Direta ou Indireta de outro Ente;  
 
XIII - no exercício de cargo de provimento em comissão; e 
 
XIV - afastado para participação em competição desportiva regional, 

estadual ou nacional ou convocação para integrar representação desportiva 
nacional, no País ou no exterior. 

 
§ 1º A reinclusão do advogado no rateio, após os afastamentos 

previstos nesta lei, dará direito ao recebimento de honorários 
proporcionalmente aos dias de efetivo exercício das suas funções. 

 
§ 2º Será excluído da distribuição de honorários o titular do direito 

que perder o cargo por exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, 
posse em outro cargo inacumulável ou falecimento. 

 
Art. 6º. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou ato 

administrativo que retire dos ocupantes dos cargos descritos no “caput” do 
art. 1º desta lei, pertencentes ao quadro da Procuradoria Geral do Município 
de Erval Velho, ou que amplie a ocupantes de cargos lá não descritos, o 
direito ao percebimento de honorários advocatícios de que trata esta lei. 

 
Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação sendo 

autorizado o rateio e pagamento aos Procuradores somente a partir de 01 
de janeiro de 2022 ou, no dia subsequente ao término da vigência das 
restrições do artigo 8º e seus incisos da Lei Complementar 173/2020, sendo 
o que ocorrer primeiro. 

 
Parágrafo único. Os honorários já depositados em contas vinculadas 

de titularidade do Município de Erval Velho e aqueles que serão 
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depositados até entrar em vigor esta lei, serão destinados para a conta de 
reaparelhamento e aperfeiçoamento da Procuradoria do Município. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho, Estado de Santa 

Catarina, em 13 de maio de 2021. 
 

 

Severino Jaime Schimdt 
Prefeito Municipal  

 

Registrada e Publicada a presente Lei nesta Secretaria, em 
13 de maio de 2021. 

 
Sérgio Luís Simon 

Secretário de Administração e Finanças 
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