
Informamos que a descrição dos requisitos mínimos para o cargo de Procurador Jurídico não 

exige atuação exclusiva do mesmo junto à Câmara Municipal de Itapira – S.P., conforme Edital nº 

001/2018: 

 

Segue abaixo as atribuições legais do cargo de Procurador Jurídico da Câmara Municipal de 

Itapira, dispostas na Lei Municipal nº 5798/2019, conforme solicitado, bem como sua carga horária. 

Informamos que a jornada de trabalho exercida é 8 horas por dia, com intervalo intrajornada de 1 

hora e 30 minutos para horário de almoço. 



 

 

Quanto ao questionamento de possibilidade de atividade advocatícia em causas particulares, 

não há qualquer vedação (ou exigência de efetivo exercício exclusivo ao órgão que está vinculado) 

no Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapira, Lei Orgânica do Munípio de Itapira ou 

legislação municipal. 

O tema é regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei Federal nº 8906/1994: 

“Art. 30. São impedidos de exercer a advocacia. I - os servidores da administração direta, indireta e 

fundacional, contra a Fazenda Pública que os remunere ou à qual seja vinculada a entidade 

empregadora”. 

Deste modo, o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Itapira está impedido de advogar 

somente em causas em que o Município de Itapira ou a Câmara Municipal de Itapira forem partes 

contrárias àquele, sendo permitido advogar nas demais causas em qualquer comarca e grau de 

jurisdição em território brasileiro. 



Por fim, quanto ao horário de expediente do Fórum de Itapira, em pesquisa ao website do 

Tribunal do Estado de São Paulo, http://www.tjsp.jus.br/ListaTelefonica, verifica-se que o horário do 

mesmo para atendimento a advogados é das 9h00min às 19h00min, não coincidindo com o horário de 

trabalho do referido servidor, além do que o sistema PJ-e, utilizado para petições eletrônicas funciona 

24 horas por dia, 7 dias por semana, conforme informações do website: http://www.tjpi.jus.br/pje/wp-

content/uploads/2017/03/Tutorial_PJE.pdf: “Com o PJe, o funcionamento do sistema é ininterrupto, 

com possibilidade de peticionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo uma melhor 

gerência de trabalho por parte dos atores externos e internos. Além disso, essa disponibilidade 

possibilita que se trabalhe em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora.”. 

Conclui-se, portanto, que o Procurador Jurídico desta Câmara Municipal é legalmente 

habilitado para advogar em causas particulares (exceto nas vedações demonstradas, impostas pelo 

Estatuto da OAB), sendo possível de forma presencial, ou, ainda, de forma remota eletronicamente 

(em horário e dias que não coincidam com sua jornada perante a Câmara Municipal). 
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