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Encaminha Projeto de Lei. 
 

São Bernardo do Campo, 7 de junho de 2017. 
 PROJETO DE LEI N.° 55/17 
 PROTOCOLO GERAL N.° 3.247/17 
Senhor Presidente: 
 
 
 Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação plenária, o incluso Projeto de Lei 
que dispõe sobre o rateio dos honorários advocatícios e de sucumbência da Faculdade de Di-
reito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal. 

 
Com efeito, é urgente a necessidade de tomada de providências no sentido de 

se atender à vigente legislação, em consonância ao que determina o Novo Código de Proces-
so Civil, Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, o qual, em seu artigo 85 e §19, dispõe que: 
 

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do 
vencedor  
(...) 
§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos 
termos da Lei.  
 
Cumpre salientar que os honorários advocatícios constituem direito dos 

servidores ocupantes do cargo de Assistente Jurídico da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, pois são eles quem representam judicialmente aquela Autarquia 
Municipal, em consonância com o que dispõe expressamente o Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil - Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, in verbis: 
 

(…) 
Art. 3º  O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a 
denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além 
do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da 
União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das 
Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e 
fundacional. 
 
(…) 
Art. 22.  A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o 
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 
aos de sucumbência. 
§ 1º  O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente 
necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da 
prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 
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§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por 
arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor 
econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela 
organizada pelo Conselho Seccional da OAB. 
§ 3º Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no 
início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no 
final. 
§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de 
expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar 
que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo 
constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 
§ 5º O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato 
outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão 
praticada no exercício da profissão.  
 
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para 
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando 
necessário, seja expedido em seu favor. 
 
Art. 24. (...) 
§ 3º  É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção 
individual ou coletiva que retire do advogado o direito ao recebimento dos 
honorários de sucumbência. 

 
Do quanto se verifica, o recebimento dos honorários de sucumbência 

configura-se em direito e prerrogativa dos inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do 
Brasil, assim também devendo ser considerados os Assistentes Jurídicos da Faculdade de 
Direito de São Bernardo do Campo, cuja posse do cargo exige, além de aprovação em 
concurso de provas e títulos, a regular e definitiva inscrição na OAB. Nos termos do Estatuto 
da Ordem dos Advogados do Brasil, esses profissionais exercem um munus público. 
 

Imperioso destacar que os honorários de sucumbência não constituem receita 
pública, nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, possuindo natureza 
extraorçamentária, sendo pagos única e exclusivamente pela parte sucumbente, não 
acarretando ou constituindo qualquer encargo ao tesouro municipal, de modo com que a 
presente Lei não importará em nenhuma despesa aos cofres públicos.  

 
Ademais, os honorários advocatícios e os de sucumbência não integram a 

remuneração destinada aos servidores lotados no cargo de Assistente Jurídico da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo. 
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Acrescente-se, ainda, que é a natureza do representante judicial, ou seja, o fato 

de ser advogado, e não a natureza da parte, entidade pública, que importa para a aferição do 
direito aos honorários. 

 
Neste espeque, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que: 

“Os honorários, contratuais e de sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, 
que não pode ser confundido com o direito da parte, tal como dispõe a Lei nº 8.906/94” (A-
gRg no REsp 1221726/MA 2010/0205657-9). O mesmo preceito é verificado nos julgamen-
tos do REsp 1347736/RS 2012/0210274-0 e do AgRg no REsp 1100139/RS 2008/0233191-1. 
 

Dessarte, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 47, sob o 
entendimento de que os honorários advocatícios constituem verba de natureza alimentar, ve-
jamos: 
 

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do mon-
tante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar 
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pe-
queno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” 

 
Não obstante, é imprescindível a destinação justa e definida em Lei dos 

honorários advocatícios que já se encontram paralisados em conta bancária aberta justamente 
para albergá-los.  

 
Justamente por força disso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

exercício do controle externo, anualmente questiona as razões pelas quais tal verba 
extraorçamentária encontra-se paralisada, colocando a Faculdade de Direito de São Bernardo 
do Campo em situação vulnerável, propícia a apontamentos e sujeição de penalidades. É o 
que se denota do Expediente nº 652/2016 daquela Autarquia Municipal. 

 
Com efeito, o entendimento da Corte de Contas deste Estado é o de que os 

honorários advocatícios e de sucumbência pertencem ao profissional do direito que exerça a 
advocacia pública, vejamos: 
 

TC-001989/026/99 (Contas da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul 
do exercício de 1999, Sessão da Colenda Primeira Câmara de 20-11-01, Rela-
tor E. Conselheiro EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO), extraído do 
TC-002030/026/13 (Contas da Prefeitura Municipal de Pirangi do exercício de 
2013, Sessão de 14 de julho de 2015, Relator E. Conselheiro Sidney Estanislau 
Beraldo), que agasalha a tese de que “o pagamento dos honorários é devido 
pela parte vencida na demanda judicial, cabendo, pois, ao empregador, no 
caso a Municipalidade, arrecadar tal receita, repassando-a, posteriormente, 
ao advogado, por ser de direito, contabilizando-se as operações, respectiva-
mente, como receita e despesa extraorçamentária”. 
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TC-017257/026/06 – Representação – Prefeitura Municipal de Botucatu, Ses-
são da Colenda Segunda Câmara de 03-03-09, Relator E. Conselheiro ROB-
SON MARINHO: “E como ressaltado por SDG, esta Casa coleciona inúmeras 
decisões em torno do cabimento do repasse da verba de sucumbência aos pro-
curadores municipais nas causas em que atuarem, porque esta decorre de im-
posição legal (expressamente disciplinada na Lei nº 8.906/94) e, por serem 
despendidas pela parte vencida no litígio, não configurarem despesas suporta-
das pelo Município. Além disso, decisão acolhida pelo Conselho Superior do 
Ministério Público não encontrou irregularidade no Decreto Municipal nº 
6.550/03 que dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios no âmbito 
municipal.” 

 
Diante do exposto, é possível concluir que o presente projeto de Lei está 

embasado no ordenamento jurídico vigente e arrimado com as atuais jurisprudências do 
Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Corte de Contas do Estado 
de São Paulo. 

 
Por fim, é de se ressaltar que uma advocacia pública forte e motivada se torna 

ainda mais capaz de defender o patrimônio público autárquico-municipal. 
 
Acreditando, portanto, ter narrado as sucintas, mas necessárias e suficientes 

considerações, submeto o presente Projeto de Lei para Vossas análise e votação, nos moldes 
do Regimento Interno dessa Colenda Casa de Leis, aguardando o beneplácito dessa augusta 
Casa, solicitando que sua apreciação se opere em regime de urgência, de conformidade com o 
disposto no art. 127 do Regimento Interno da Egrégia Câmara. 

 
Ao ensejo, renovamos a V. Exa. e nobres Pares nossos protestos de elevada 

estima e distinta consideração. 
 
 
 
 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 
Prefeito 

 
A Sua Excelência o Senhor 
PERY RODRIGUES DOS SANTOS 
Presidente da Câmara Municipal 
de São Bernardo do Campo 
Palácio “João Ramalho” 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP 
Anexo: Projeto de Lei. 
 
PGM/ckf. 



P R O J E T O   D E   L E I N.° 55/17 – P.G. N.° 3.247/17 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

Dispõe sobre o pagamento de honorários advoca-
tícios e de sucumbência aos Assistentes Jurídicos 
da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo – Autarquia Municipal, fixa critérios pa-
ra o rateio desses valores, e dá outras providên-
cias.  
 
 

 
 A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta: 

 
Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre o rateio de honorários advocatícios e de 

sucumbência aos servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo de Assistente Jurídico 
da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal. 

 
Art. 2º  Nas ações judiciais de qualquer natureza em que for parte ou 

interessada a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ou nas ajuizadas no âmbito 
de sua Assistência Jurídica Gratuita, os honorários advocatícios fixados por arbitramento, 
acordo ou sucumbência, assim como aqueles estipulados nos acordos firmados 
extrajudicialmente e nos Termos de Confissão e Parcelamento de Dívida Ativa, pertencem 
integralmente aos Assistentes Jurídicos ocupantes de cargo de provimento efetivo. 

 
§ 1º  O disposto no caput se aplica e tem validade para todas as ações que 

ainda serão ou que já foram ajuizadas, que estejam em andamento ou não, inclusive as já 
extintas, bem como para todos os acordos, futuros e pretéritos, inclusive já entabulados e nos 
quais tenham sido arbitrados honorários advocatícios, estejam ainda em cumprimento ou não. 

 
§ 2º  Os honorários totais arrecadados mensalmente serão partilhados em 

partes iguais entre os beneficiários de que trata o caput deste artigo e que estejam em 
exercício no momento da percepção da verba honorária a ser rateada. 

 
§ 3º  O Assistente Jurídico nomeado para o cargo de Consultor Jurídico 

também participará do rateio dos honorários advocatícios e de sucumbência. 
 
Art. 3º  Perderá o direito à divisão de honorários o titular em qualquer das 

seguintes condições: 
 
I – em licença para tratar de interesses particulares; 
II – em licença para atividade e campanha política; 
III – em exercício de mandato eletivo; 
IV – em licença para o serviço militar; 
V – em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro; 
VI – em disposição ou cedido a outra Entidade, Órgão ou Poder; 
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VII – em disponibilidade remunerada; e 
VIII – quando, por qualquer outra hipótese, estiver afastado do cargo sem 

remuneração. 
 
§ 1º  Será excluído da distribuição de honorários o titular do direito que 

romper o seu vínculo junto à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, perdendo o 
cargo por exoneração, demissão, aposentadoria, falecimento ou pela posse em outro cargo, 
desde que dela se verifique acumulação indevida. 

 
§ 2º  O servidor que entrar em inatividade permanecerá com direito ao 

rateio dos honorários em quota igual e equivalente aos demais titulares do direito pelo 
período de 1 (um) ano, computado a partir do dia em que iniciar a aposentadoria ou em que 
ocorrer o falecimento.  Decorrido este interregno temporal, o servidor será excluído da 
distribuição dos honorários. 

 
Art. 4º  Os valores relativos aos honorários advocatícios serão levantados 

preferencialmente pelo Assistente Jurídico afeto ao processo e deverão ser transferidos 
imediata e automaticamente para a conta bancária de titularidade da Faculdade de Direito de 
São Bernardo do Campo destinada a esse fim, sob pena de responsabilidade. 

 
§ 1º  Os honorários advocatícios serão contabilizados como receitas 

extraorçamentárias. 
 
§ 2º  A conta bancária de que trata o caput deste artigo deverá ser gerida 

pela Seção de Finanças - SFD.102 da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
acompanhada e fiscalizada pela Consultoria Jurídica - GFD.1.2. 

 
§ 3º  Os gestores da conta tratada no caput deste artigo disponibilizarão, 

mensalmente, relatório comprobatório da origem dos valores rateados e do extrato mensal, a 
serem apresentados aos ocupantes do cargo de Assistente Jurídico. 

 
Art. 5º  A Seção de Finanças - SFD.102 da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo deverá proceder à gestão e apartamento dos montantes de receita pública 
e honorários advocatícios que, eventualmente, forem depositados conjuntamente, 
transferindo imediatamente os valores para as contas bancárias pertinentes. 

 
Art. 6º  Qualquer controvérsia sobre os valores e rateio dos honorários será 

dirimida pela Consultoria Jurídica GFD.1.2. 
 
Art. 7º  A quota parte correspondente aos honorários advocatícios não 

integrará, para qualquer efeito, os vencimentos ou salários dos Assistentes Jurídicos. 
 
Art. 8º É nula qualquer disposição, cláusula, regulamentação ou ato 

administrativo que retire do Assistente Jurídico da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo o direito ao recebimento e rateio dos honorários advocatícios de que trata essa Lei. 
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Art. 9º A totalidade do saldo existente na conta corrente nº 51-5, agência 

0427-8, do Banco do Brasil, de titularidade da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, diz respeito aos honorários advocatícios tratados no artigo 1º desta Lei, os quais 
foram angariados até a data em que inicia a vigência desta lei, e pertencem, portanto, aos 
titulares do cargo de provimento efetivo de Assistente Jurídico que estiverem em exercício. 

 
Parágrafo Único.  A verba tratada no caput deste artigo será partilhada 

entre os Assistentes Jurídicos que estavam lotados e ativos no cargo na data de percepção de 
cada verba honorária, observando, para tanto, as hipóteses de suspensão e perda do direito, 
tratadas no artigo 3º, incisos I a IX e §§ 1º e 2º, desta Lei, competindo às Seções de Finanças 
SFD.102 e de Administração SFD.103 realizarem o levantamento das informações 
necessárias para que a divisão seja realizada nestes termos, incluindo a correção monetária 
incidente sobre a verba até a data do efetivo pagamento. 

 
Art. 10  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Bernardo do Campo, 
7 de junho de 2017 

 
 
 
 
 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 
Prefeito 
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