
DECRETO 3838/2007
“Regulamenta a Lei Municipal n.º
1.873/2007, que dispõe sobre o Fundo
Orçamentário Especial oriundo de
arrecadação de honorários advocatícios de
ações judiciais (sucumbência), no âmbito
do Poder Executivo Municipal”

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito do Município de São
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 8º da Lei Municipal n.º 1.873 de 6
de julho de 2007, que dispõe sobre o fundo Orçamentário Especial oriundo de
arrecadação de honorários advocatícios de ações judiciais (sucumbência), no âmbito
do Poder Executivo Municipal.

Considerando o disposto nos incisos X e XI do artigo 37 da
Constituição Federal, que estabelece como limite das remunerações e subsídios dos
ocupantes de cargos, funções e empregos públicos na Administração Pública o
subsídio do Prefeito, em âmbito municipal;

Considerando o disposto nos artigos 22 e seguintes da Lei n.º
8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), que
assegura o direito pelos inscritos na OAB a perceber honorários advocatícios;

Considerando o disposto no parágrafo 9º do artigo 106 da Lei
Orgânica do Município (LOM), que assegura a participação dos servidores públicos
municipais nas verbas devidas à sucumbência judicial;

Considerando, ainda, o teor da decisão judicial proferida no
Processo n.º 26/99, que tramitou na 2ª Vara Judicial da Comarca local e que
determinou que a Prefeitura Municipal fizesse o rateio para todos os advogados
(comissionados, efetivos ou contratados), previsto no parágrafo único do artigo 28 da
Lei Municipal n.º 719/89, com observância do limite constitucional para o subsídio;



Considerando, finalmente, que o aperfeiçoamento profissional dos
advogados que patrocinam os interesses do Município afigura-se como uma
imposição no ensejo de viabilizar seu aprimoramento, para o melhor desempenho e
eficiência da administração pública,

D E C R E T A :

Artigo 1º Os honorários advocatícios concedidos em qualquer feito
judicial ou extrajudicial à Fazenda Municipal serão recolhidos ao Fundo
Orçamentário Especial, em conta única, conforme o disposto no artigo 3º da Lei
Municipal n.º 1.873 de 6 de julho de 2007, para distribuição aos advogados
comissionados, efetivos e contratados, na forma deste Decreto.

Parágrafo Único. São também considerados honorários, para os
efeitos deste artigo, os acréscimos incidentes sobre o valor do débito fiscal inscrito
para cobrança em execução, exceto aqueles decorrentes da obrigação tributária.

Artigo 2º As importâncias que forem mensalmente apuradas e
recolhidas ao Fundo Orçamentário Especial terão seu saldo rateado até o dia 15 de
cada mês, aos advogados mencionados neste Decreto, observando-se os percentuais
de rateio de cada qual.

Parágrafo Único. Caberá à Secretaria de Assuntos Jurídicos a
administração e o gerenciamento dos honorários advocatícios, devidos aos
advogados mencionados neste Decreto.

Artigo 3º Terão direito à percepção dos honorários o Secretário de
Assuntos Jurídicos; os Procuradores; o Corregedor; os Assessores de Departamento
que assessorem os Secretários, os Procuradores ou o Corregedor; bem como os
Assessores de Secretaria, devidamente inscritos nos quadros da Ordem dos
Advogados do Brasil – OAB e que exerçam atividade privativa de advocacia.

Parágrafo 1º. Os integrantes da carreira de Procurador do Município
continuarão a receber os honorários quando no exercício de cargo em comissão,
salvo se o comissionamento se der com prejuízo de vencimentos.



Parágrafo 2º. No caso de férias, licença ou afastamento, os
advogados abrangidos pelo “caput” farão jus ao rateio, exceto se licenciados ou
afastados com prejuízo de vencimentos.

Artigo 4º O limite de rateio individual será:
I – para o Secretário de Assuntos Jurídicos, de 100% da diferença

entre seu subsídio e o do Prefeito;
II – para os Procuradores e Corregedor, de 100% da diferença entre

sua remuneração e o subsídio do Prefeito;
III – para os Assessores de Departamento e Assessores de Secretaria,

de 90% da diferença entre sua remuneração e o subsídio do Prefeito.

Parágrafo Único. O limite de que trata este artigo não poderá
ultrapassar, sob qualquer hipótese, o subsídio mensal do Prefeito.

Artigo 5º Havendo reservas na conta única do Fundo Orçamentário
Especial, o rateio deverá ser feito duas vezes no mês de dezembro, considerando,
para efeito de apuração de diferença, o subsídio ou remuneração pagos neste mês e o
13º salário.

Artigo 6º Os valores de honorários sucumbenciais depositados em
juízo, sejam eles quais forem, bloqueados em contas judiciais ou sustados
temporariamente, já existentes nesta data, integrarão o montante do rateio, e deverão
ser depositados no Fundo referido no artigo 1º desta lei.

Artigo 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Sebastião, 12 de julho de 2007.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
TSAJ/dsc


