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RESOLUCAO N° 04, DE 30 DE MAR^O DE 2021.

Dispoe sobre o pagamento de honorarios de 
sucumbencia aos Procuradores Juridicos do Poder 
Legislativo Municipio de Roseira, fixa criterios para 
o rateio desses valores, e da outras providencias.

A Mesa da Camara Municipal de Roseira, no uso de suas atribui?6es legais, faz 
saber que a Camara Municipal aprovou e ela promulga a seguinte Resoluijao:

Art. 1° Os honorarios advocaticios oriundos do principio da sucumbencia, por 
arbitramento, acordo judicial e/ou extrajudicial, nas aijoes, causas e procedimentos em 
que for parte ou interessado a Camara Municipal de Roseira e/ou seus servidores e 
vereadores, nos casos previstos em lei, e desde que representados pela Procuradoria 
Juridica do Poder Legislativo, constituem verbas de natureza alimentar, nos termos das 
Leis Federais n° 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil), n° 13.105/2015 (Codigo de Processo Civil) e Sumula Vinculante n° 47 do 
Supremo Tribunal Federal.

§1° Os honorarios constituem verba variavel, nao incorporavel nem computavel 
para calculo de qualquer vantagem remuneratoria.

§2° Os honorarios previstos no capu t deste artigo sao verbas de natureza privada, 
nao constituindo encargos ao Tesouro Municipal, sendo pagos exclusivamente pela 
parte sucumbente ou devedora.

Art. 2° Tendo em vista a natureza alimentar dos honorarios advocaticios de que 
trata esta Lei, estes sao devidos aos ocupantes do cargo de Procurador Juridico do 
quadro permanente do Poder Legislativo.

Art. 3° Os honorarios advocaticios previstos no ca p u t do art.l° desta Resoluijao 
serao integralmente recolhidos em conta bancaria especifica remunerada e com a 
exclusiva finalidade de receber recursos desta natureza, assegurando a corre^ao 
monetaria e os rendimentos da aplica?ao ate a sua efetiva destina^ao.

§1° O Departamento de Administrate providenciara, a partir da vigencia desta 
Resoluto, a abertura da conta bancaria aludida no ca p u t deste artigo.

§2° Para o fim de rateio, o valor depositado em conta especifica sera dividido 
igualmente em cotas-partes pelo numero de Procuradores Juridicos do quadro 
permanente da Camara Municipal de Roseira.

§3° Os valores destinados aos beneficiarios, apos os descontos legais, inclusive 
sobre o imposto de renda retido na fonte, serao repassados via folha de pagamento.

CAPITULO I
DISPOSigOES PRELIMINARES
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§4° Nao incidirao descontos previdenciarios sobre os valores percebidos a ti'tulo 
de honorarios advocaticios.

§5° O saldo remanescente no final do exercicio financeiro permanecera na conta 
bancaria especifica para o exercicio subsequente, de forma a assegurar a destinato 
prevista nesta Resolu^ao.

Art. 4° O advogado publico atuante no processo judicial devera requerer que os 
honorarios advocaticios sejam objeto de alvara apartado, bem como que sejam 
creditados exclusivamente na conta destinada aos fins da presente Resolufao.

Art. 5° Na hipotese de ferias, afastamentos ou licenfas, salvo na hipotese de 
licen^a nao remunerada, os ocupantes dos cargos citados no art. 2° desta lei nao 
perderao o direito aos honorarios advocaticios.

Art. 6° Os honorarios advocaticios serao repassados aos ocupantes dos cargos 
dispostos no art. 2° desta Resoluto sem prejuizo dos vencimentos integrais dos seus 
cargos e funqGes.

Art. 7° Os valores recebidos a ti'tulo de honorarios advocaticios nao se 
incorporam aos vencimentos ou aos proventos de inatividade para qualquer efeito, nao 
gerando direitos futuros.

Art. 8° Nos processos em que o alvara for expedido de forma automatizada na 
conta da Camara Municipal, assim como nos casos em que houver pagamento na via 
administrativa, o Departamento de Administrate devera proceder a imediata 
transferencia dos valores relativos aos honorarios advocaticios para a conta referida no 
capu t deste artigo.

Art. 9°. Fica designado o Departamento de Administrate para os fins 
operacionais e especificos de rateio, distribuito e pagamento dos honorarios de 
sucumbencia.

Art. 10 Com a finalidade de acompanhar e fiscalizar a aferito e o rateio da 
verba honoraria entre os advogados publicos, estes elegerao entre si, quando houver 
mais de um, um representante para a fun^ao de Curador dos Honorarios Advocaticios, 
que sera exercida pelo prazo de 2 (dois) anos, permitida a recondu?ao, mediante novo 
processo de escolha.

Paragrafo unico. Na ocorrencia de existir apenas um Procurador Juridico no 
quadro permanente do Poder Legislative, ficara a cargo deste o disposto no capu t deste 
artigo.

Art. 11 O Departamento de Contabilidade e de Administrate fomecerao 
diretamente ao Curador dos Honorarios Advocaticios, no caso de haver mais de um 
Procurador Juridico, planilha e relatorio de distribuito mensal dos honorarios de 
sucumbencia, com extrato e saldos da conta referida no art. 3° desta Lei.

Art. 12 E nula qualquer disposito, clausula, regulamentato ou ato 
administrative que retire dos advogados publicos o direito ao recebimento dos 
honorarios advocaticios de sucumbencia.

Camara Municipal de Roseira
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Art. 13 As despesas decorrentes da presente Resoluijao correrao a conta das 
dota9oes onjamentarias proprias.

Art. 14 Esta Resolu^ao devera ser regulamentada atraves de Decreto Municipal 
no que couber.

Art. 15 Esta Resolu?ao entra em vigor na data de sua publica9ao, retroagindo 
seus efeitos para a data do inicio da vigencia da Lei Federal n° 13.105/2015 (Codigo de 
Processo Civil).

Art. 16 Ao entrar em vigor esta Resolu9ao, suas disposi9oes se aplicarao desde 
logo as a9oes, causas e procedimentos pendentes, ficando revogadas as disposi9oes em 
contrario.

Plenario Vereador Joao Caltabiano, 30 de mar90 de 2021.

Vereadora Maria Cecilia dos Santos Duque

Vereador F< /a Moreira
Vice-Presidente

Vereador Isaias Eleuterio da Silva 
1° Secretario 2° Secretario
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JUSTIFICATIVA
Excelentlssimos colegas Vereadores, encaminhamos para aprecia9ao de Vossas 

Excelencias o Projeto de Resolu^ao em anexo que “D isp o e  sobre  o p a g a m en to  de 
honorarios de su cu m b en c ia  aos P ro cu ra d o res  Ju r id ico s  do P o d er  L eg is la tive  

M unic ip io  de R oseira , f i x a  criterio s  p a r a  o ra te io  d esses  valores, e d a  ou tras  
p ro v id en c ia s”, que trata da editjao de Resolu^ao que regulamentara o art. 85, §19, da 
Lei 13.105/15, ou seja, acerca do pagamento dos honorarios advocatlcios sucumbenciais 
ao Procurador Juridico do Poder Legislative de Roseira.

Considerando que a advocacia publica foi prevista na Constituiqao Federal de 1988, no 
capitulo das Funfoes Essenciais a Justi9a (artigo 131), para representar os entes 
politicos, judicial e extrajudicialmente, bem como desempenhar as atividades de 
consultoria e assessoramento juridico do Poder Legislative.
Considerando ser o advogado o intermediary obrigatorio entre as partes e o juiz, por 
ser quern fundamenta os pedidos e instrui o processo, e que sua fun9ao e considerada 
como servi9o publico, pelo Estatuto da OAB (artigo 2°), e indispensavel a administra9ao 
da Justi9a, pela propria Constitui9ao.
Considerando que o artigo 131 da Constitui9ao exigiu, no §2°, a organiza9ao em 
carreira na qual o ingresso dependent de concurso publico de provas e tltulos. Vale dizer 
que o proprio legislador constituinte considerou essencial a independencia dos 
integrantes da advocacia publica no exerclcio de suas fun9oes, razao pela qual impos 
normas precisas de ingresso, com a consequente garantia da estabilidade. Por isso 
mesmo, nao podem pessoas estranhas ao quadro da institui9ao ocupar cargos em 
comissao para exercer atribui9oes privativas dos advogados publicos.
Considerando que para evitar qualquer tipo de caracteriza9ao da verba honoraria de 
sucumbencia como parcela remuneratoria paga pela Fazenda Publica -  o que, frise-se, 
nao e, ja que paga pelo sucumbente da a9ao judicial diretamente ao advogado que 
patrocinou a parte vencedora.
Considerando que os honorarios de sucumbencia nao integram a base de calculo, 
compulsoria ou facultativa, da contribui9ao previdenciaria recolhida pela Fazenda 
Publica, bem como os valores correspondentes ao imposto de renda devido em razao do 
recebimento de honorarios de sucumbencia devem ser retidos pela pessoa fisica ou 
jurldica pagadora, ou, em assim nao ocorrendo, pelo proprio Procurador Juridico, de 
forma individual, no mes subsequente ao seu recebimento ou quando do ajuste anual 
efetuado na respectiva declara9ao.
Considerando que o Novo Codigo de Processo Civil Brasileiro, instituldo pela Lei 
Federal n° 13.105, de 17 de marqo de 2015, que revogou a Lei Federal n° 5.869, de 11 
de janeiro de 1973, e tratou dos honorarios sucumbenciais no art. 85, determinando, ja 
no capu t, que “A senten9a condenara o vencido a pagar honorarios ao advogado do 
vencedor”, acrescentando, o §1°, que estes serao devidos na reconven9ao, no 
cumprimento de senten9a provisory ou definitivo, na execu9ao resistida ou nao, e nos
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recursos interpostos, cumulativamente. O §14 positiva o que a jurisprudencia ja 
reconhecia: os honorarios constituem direito do advogado e tern natureza alimentar, 
com os mesmos privileges dos creditos oriundos da legisla?ao trabalhista, sendo 
vedada a compensa?ao em caso de sucumbencia parcial. E como se nao estivesse 
suficientemente clara a questao relativa a titularidade dos honorarios advocaticios, o 
§19, especificamente em rela?ao aos advogados publicos, reafirma que perceberao 
honorarios de sucumbencia, nos termos da lei.
Considerando os “considerando”, encaminho a aprecia?ao de Vossas Excelencias o 
presente Projeto de Resoluijao, a fim de regulamentar a aplica?ao do Artigo 85, §19, da 
Lei Federal n° 13.105, de 17 de manjo de 2015.

Roseira, 30 de manjo de 2021.

Vereadora Maria Cecilia dos Santos Duque

Vereador a Moreira
Vice-Presidente

Vereador Isalas Eleuterio da Silva 
1° Secretario 2° Secretario
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