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RESOLUÇÃO Nº 008/2015-CSDPE/AM 

Dispõe sobre a criação da Coordenação de 

Arrecadação dos Honorários Advocatícios. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

AMAZONAS, no uso das atribuições normativas conferidas pela Lei 

Complementar Estadual n.º 01/1990; 

CONSIDERANDO que os honorários advocatícios cabíveis à Defensoria 

Pública em qualquer processo judicial constituem receita indisponível do 

Fundo Especial da Defensoria Pública (FUNDEP) destinado a suprir as 

necessidades de serviço e patrocinar o desenvolvimento cultural dos 

membros da Instituição de acordo com o art. 6º da Lei Complementar n° 01 

de 30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO que incumbe à própria Defensoria Pública executar e 

receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive 

quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos 

geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao 

aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus 

membros e servidores, nos termos do art.4º, inciso XXI, da Lei 

Complementar nº 80 de 12 de janeiro de 1994; 

CONSIDERANDO que compete aos Defensores Públicos requerer o 

recolhimento ao Fundo Especial da Defensoria Pública – FUNDEP, dos 

honorários de sucumbência devidos nas demandas em que a Defensoria 

Pública atue em favor de uma das partes, nos termos do art. 25, inciso  

XXIX, da Lei Complementar Estadual n° 01 de 30 de março de 1990. 

CONSIDERANDO que a otimização do recolhimento de verbas depende do 

efetivo cadastramento e acompanhamento dos processos em fase de 

execução e de cumprimento de sentença; 

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de melhor promover e fiscalizar a 

execução de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, 

RESOLVE: 
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Art. 1 Criar a Coordenação de Arrecadação dos Honorários que caibam à 

Defensoria Pública. 

Art. 2 Cabe à Coordenação o acompanhamento e controle da arrecadação, 

cumprimento de sentença e execução dos honorários da Defensoria 

Pública, a recuperação de honorários em processos arquivados e o controle 

das verbas depositadas na conta bancária do FUNDEP. 

Art. 3 São atribuições da Coordenação de Arrecadação de Honorários: 

I - receber as informações enviadas pelos Defensores Públicos na forma do 

artigo anterior; 

II – gerenciar os valores de honorários sucumbenciais arbitrados por meio 

de controle próprio, de forma a permitir o mapeamento dos honorários; 

III – proceder o levantamento dos valores pendentes de execução ou 

cumprimento de sentença a favor da Defensoria Pública, antes da 

publicação desta Resolução. 

IV - informar o Defensor Natural eventual necessidade de impulsionar os 

feitos judiciais paralisados e pendentes de atuação; 

V – informar, trimestralmente, ao Defensor Público Geral, os valores de 

honorários  arrecadados com base no controle previsto no inc. II; 

VI – expedir recomendações aos Defensores Públicos, aos setores 

administrativos da Defensoria Pública para padronizar procedimentos 

visando à eficiência em todo o processo de arrecadação dos honorários; 

VII – sugerir ao Defensor Público Geral a formalização de medida de 

cooperação com outras instituições, visando ao cumprimento dos termos 

da presente Resolução; 

VIII – elaborar modelo de instrumento de parcelamento de débito e outros 

necessários ao cumprimento dos termos da presente Resolução; 

IX – estabelecer procedimento para recuperação de honorários em 

processos judiciais arquivados; 
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Art. 4 A Coordenação será exercida por 01 (um) Defensor Público, 

designado pelo Defensor Público Geral dentre os integrantes da carreira, 

que terá atribuição para praticar todos os atos necessários ao cumprimento 

das funções previstas no artigo anterior, sem prejuízo das funções de seu 

Cargo. 

Parágrafo único Além do Defensor Público, a Coordenação será composta 

de equipe auxiliar formada por, no mínimo, 01 (um) Assessor Jurídico e 01 

(um) Assistente Administrativo para atuação permanente. 

Art. 5 Compete ao Coordenador, em conjunto com a Escola Superior da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, promover cursos, palestras, 

workshops e  outros  eventos  capazes  de aperfeiçoar e uniformizar os 

procedimentos existentes, bem como de divulgar a atuação da 

Coordenação. 

Art. 6 A Coordenação será instalada no prazo de 90 (noventa) dias após a 

publicação da presente resolução.  

Art. 7 Esta resolução entra em vigor da data de sua publicação. 

Manaus, 10 de agosto de 2015 

 

 

José Ricardo Vieira Trindade 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
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