
 

 

 
                              

 

LEI Nº 704/2013 

 

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná, decretou, e 

eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º- Fica autorizado o Poder Executivo a prestar serviços de orientação jurídica e assistência judiciária, de 

forma gratuita e em áreas disciplinadas nesta lei, a todos os munícipes definidos como necessitados 

sócio-economicamente, através do Advogado que seja integrante da equipe do CREAS – Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, e que ocupe o cargo de Procurador Jurídico do 

Município. 

Art. 2º- A atuação do profissional ficará restrita ao âmbito do Direito Civil, Direito de Família, Infância e 

Juventude e em casos onde haja necessidade de atuação do CREAS, competindo-lhe: 

I - na medida do possível, promover a conciliação entre as partes, quando conveniente, antes da 

propositura de qualquer ação ou medida judicial dentro da esfera de atuação disciplinada em lei; 

II - atuar na defesa dos interesses do necessitado, promovendo, contestando e recorrendo, se for o 

caso, exclusivamente na Comarca de Rebouças. 

Art. 3º- Para obter o direito ao atendimento o munícipe interessado deverá submeter-se a prévia análise sócio-

econômico-financeira, a qual será realizada por servidores da Secretaria Municipal de Promoção 

Social do Município, que poderá utilizar o banco de dados constante no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal, sendo tal condição indispensável para o atendimento. 

§ 1º- O necessitado deverá obrigatoriamente manter comprovado domicílio neste Município, e, ainda, 

possuir comprovada renda mensal familiar, cuja renda per capita seja de até R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais), entre outros critérios a serem definidos pela Secretaria Municipal de Promoção 

Social. 

§ 2º- O atendimento será realizado nas dependências do CREAS, em 01 (um) dia da semana, no horário de 

expediente da Prefeitura Municipal. 

§ 3º- Para viabilizar o trâmite administrativo e judicial decorrentes do atendimento aos necessitados já 

previamente selecionados, o Município poderá, mediante regulamentação através de Decreto 

Municipal, atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade, limitar o número de 

atendimentos diário e mensal. 

§ 4º- Será dada prioridade aos atendimentos relacionados à atuação do CREAS. 

Art. 4º- Ao Advogado aplicam-se as seguintes vedações: 

I - receber a qualquer título, e sob qualquer pretexto, honorários advocatícios, percentagens ou 

custas processuais; 

II - patrocinar qualquer ação ou medida contra o Município de Rio Azul ou qualquer outro ente 

estatal municipal; 

III - atender qualquer munícipe que não tenha sido previamente submetido à triagem sócio-

econômico-financeira pelos servidores da Secretaria Municipal de Promoção Social do 

Município. 

§ Único- Eventuais condenações sucumbenciais arbitradas pelo Juízo, nas causas onde houver atuação do 

Advogado, pertencerão a este. 

Art. 5º- Caso se constate, a qualquer tempo, falsidade nas declarações quanto à renda familiar e outras 

informações prestadas para o atendimento, será comunicado o Ministério Público da Comarca para 

que apure eventual prática de crime, sem prejuízo da ação cível competente para o ressarcimento das 

despesas despendidas pelo Município de Rio Azul com o patrocínio do atendido. 

Art. 6º- A assistência judiciária e orientação jurídica prevista nesta Lei só serão prestadas até a efetiva 

implantação e funcionamento da Defensoria Pública Estadual na Comarca de Rebouças/Pr. 

Art. 7º- Pelo acompanhamento de prazos processuais, comparecimento em audiências, participação em atos 

processuais, movimentação dos processos e interposição recursos, e demais atividades correlatas, será 

concedida em favor do profissional uma gratificação de função (art. 25 da Lei Municipal 562/2010), 

cujo percentual será definido através de Portaria. 

Art. 8º- As disposições constantes nesta Lei entram em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 

           Em Rio Azul, 16 de setembro de 2013. 

(a)- Silvio Paulo Girardi 

      Prefeito Municipal 

 

 



 

 

 
                              

 

 


