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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 
 

DECRETO Nº 203, DE 13 DE OUTUBRO DE 2022. 

 

Regulamenta a Lei Municipal n.º 009 de 09 de julho de 
2022, criando o FHS - Fundo de Honorários 
Sucumbenciais.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO, no uso das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 
Município, DECRETA:  

  

D E C R E T A: 

Art. 1º. Fica criado o Fundo de Honorários 
Sucumbenciais - FHS, destinado exclusivamente ao recebimento 
e distribuição de honorários advocatícios de sucumbência 
devidos nas ações judiciais em que a administração direta, 
indireta e/ou fundacional do Município de Cacimba de Dentro for 
parte. 

Parágrafo único. O Fundo de Honorários 
Sucumbenciais - FHS fica vinculado à Procuradoria-Geral do 
Município, devendo ser gerido pelo Procurador-Geral do 
Município, nos termos do §1º do art. 1º da Lei Municipal n. 
009/2022. 

 

Art. 2º. Constituirão as entradas financeiras do 
Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS: 

I - os valores pagos, a título de honorários 
advocatícios, oriundos do pagamento de débitos devidamente 
constituídos em dívida ativa; 

II - os valores advindos do levantamento de alvarás 
judiciais referentes a honorários advocatícios em processos nos 
quais o Município de Cacimba de Dentro seja parte; 

III - os rendimentos e os juros provenientes de 
aplicações financeiras dos recursos do Fundo de Honorários 
Sucumbenciais do Município de Cacimba de Dentro; 

IV - quaisquer valores cujo recebimento for 
decorrente da atuação dos Procuradores e/ou assessores 
jurídicos. 

Parágrafo único. Por se tratarem os honorários 
previstos neste Decreto, de direito do advogado com natureza 
alimentar, caracterizando-se como verba eventual, subordinada 
ao evento futuro e incerto, consubstanciado na vitória no 
processo, os valores a que se refere o artigo não poderão ser 
revertidos, a qualquer título, ao Tesouro Municipal. 

Art. 3º. Nas ações judiciais de qualquer natureza, em 
que for parte o Município de Cacimba de Dentro, seja da 
Administração direta ou indireta, os honorários advocatícios 
fixados por arbitramento, por acordo ou por sucumbência, serão 
depositados no Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS. 

§ 1º. O disposto no caput deste artigo tem validade 
para todas as ações ajuizadas, que estejam em andamento ou 
não. 

§ 2º. Os honorários previstos no caput deste 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. 

§ 3º. Os honorários não integram o subsídio e não 
servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou 
qualquer outra vantagem pecuniária. 

§ 4º. No caso de pedido de parcelamento 
extrajudicial protocolizado após o ajuizamento da ação executiva 
fiscal, ou em se tratando de parcelamento judicial, poderá o valor 
dos honorários advocatícios serem condicionados as parcelas ou 
a outra forma prevista em lei ou acordo judicial. 

§ 5º. Os Honorários a que se refere o § 4º será 
previamente noticiado ao optante pelo parcelamento, cabendo 
ao Setor de de Finanças informar a conta do fundo quando não 
vinculado a guia municipal de recolhimento de tributos, ou 
gerenciar os pagamentos de forma que todo mês sejam 
encaminhados para a conta do fundo a sua devida parcela. 

Art. 4º. O advogado/procurador do Município 
atuante no processo deverá requerer que os honorários 
advocatícios sejam objeto de alvará apartado, bem como que 
sejam creditados na conta bancária específica do Fundo de 
Honorários Sucumbenciais - FHS. 

Parágrafo único. Nos processos em que o alvará for 
expedido de forma automatizada na conta do Município de 
Cacimba de Dentro, assim como nos casos em que houver 
pagamento administrativo, o Setorl de Finanças, após ser 
motivada, deverá proceder a imediata transferência dos valores 
relativos aos honorários advocatícios para a conta bancária 
específica do Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS. 
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Art. 5º. O Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS 
será composto por todos os advogados/procuradores do quadro 
da Procuradoria-Geral do Município. 

Art. 6º. Os valores dos honorários e encargos serão 
creditados em conta específica em instituição bancária oficial em 
nome do Fundo de Honorários Sucumbenciais - FHS e serão 
distribuídos, na sua totalidade, entre os membros da 
Procuradoria Geral, de forma igualitária, através da divisão de 
todo o saldo existente na conta do Fundo até o dia 20 de cada 
mês. 

§ 1º. Não farão jus ao recebimento de honorários, os 
membros lotados na Procuradoria Geral do Município que não 
tiverem atuado no respectivo processo de conhecimento que 
gerou o crédito ou que não estivessem na investidura do cargo 
quando da constituição do crédito. 

§ 2º. O pagamento mensal dos honorários 
sucumbenciais de que trata essa lei, somados às demais verbas 
remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional 
disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal; 

§ 3º. Acaso o valor disponível em conta não possa ser 
repassado em sua integralidade dentro do mês, em virtude da 
limitação indicada no parágrafo anterior, o saldo remanescente 
permanecerá em conta para ser distribuídos nos meses 
subsequentes. 

§ 4º. Acaso haja somente um membro em efetivo 
exercício na Procuradoria Geral, ou tenha sido o único que atuou 
no processo de conhecimento que gerou o crédito, este será 
contemplado com todo o valor disponível na conta do fundo, na 
forma do caput deste artigo, respeitados os limites do parágrafo 
anterior. 

§5º. Acaso não haja nenhum membro da 
Procuradoria Geral que tenha atuado no processo de 
conhecimento que gerou o crédito de honorários de 
sucumbência, os valores serão distribuídos, de forma igualitária, 
por todos os membros em regular exercício no momento em que 
o crédito aportar aos cofres do Tesouro Municipal. 

§6º. Os valores relativos aos honorários serão 
transferidos para as contas dos Advogados/procuradores 
conforme determinado mensalmente pelo Presidente do Fundo, 
respeitando o teto remuneratório aplicável ao servidor. 

§7º. Os valores a serem pagos de rateio, não 
precisam seguir as datas de pagamento do salário da Prefeitura, 
podendo ser decidido pelo presidente data única do mês para tal 
pagamento. 

§8º. Eventuais casos omissos serão tratados por ato 
do Presidente. 

Art. 8º. Os valores percebidos como honorários 
advocatícios sucumbenciais pelos advogados/procuradores, nos 
termos deste Decreto, não se incorporam ao padrão de 
vencimento, para qualquer efeito, não gerando, portanto, direito 
futuro. 

Art. 9º.  Aplicam-se aos honorários de sucumbência o 
disposto no Código de Processo Civil, especialmente, no artigo 85 
da referida Lei Federal n.º 13.105 de 16 de março de 2015, dentre 
outras legislações aplicáveis. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09 de julho de 2022, 
revogando-se as disposições em contrário. 

 

Cacimba de Dentro, 13 de outubro de 2022. 

Publique-se. 
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