
LEI Nº 1286 DE 11 DE MARÇO DE 2013 
 

Dispõe sobre a destinação de honorários de 

sucumbência originados da condenação em processos 

judiciais em que for parte o Município de 

Renascença – PR. 
 

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

Art. 1º Os honorários de sucumbência, devidos nas ações judiciais em que o 

Município de Renascença for parte, serão destinados aos Procuradores Jurídicos efetivos, 

nos termos da Lei 8.906, de 04 de Julho de 1994. 

 

§ 1º – Havendo mais de um Procurador Jurídico no Município, os honorários serão 

rateados de maneira igualitária. 

 

§ 2º - O valor recebido a título de honorários de sucumbência serão repassados ao 

Procurador Jurídico por intermédio da folha de pagamento. 

 

Art. 2º Estando o débito ajuizado, a ocorrência de compensação, transação, 

parcelamento e dação em pagamento não afasta a obrigação de pagamento de honorários 

advocatícios. 

 

Art. 3º Não existindo estipulação judicial quanto aos honorários até o momento em 

que se der qualquer das hipóteses previstas no artigo anterior, o percentual devido será de 

10% (dez por cento), calculado sobre o valor do débito apurado. 

 

Art. 4º Os valores recebidos a título de honorários de sucumbência não integrarão a 

remuneração dos servidores, para nenhum efeito. 

 

Art. 5º Os Procuradores Jurídicos que, quando do recebimento dos honorários de 

sucumbência, não mais fizerem parte do quadro dos servidores do Município, não terão 

direito ao recebimento de valores a tal título. 

 

Art. 6º Nas Ações de Execução Fiscal, não haverá pedido de extinção do processo 

enquanto o Executado não comprovar o pagamento das custas processuais, bem como o 

depósito da verba honorária prevista nesta lei. 

 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Renascença, aos onze dias do mês de março do ano 

de dois mil e treze, 52º ano de emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito  
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