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RESOLUÇÃO Nº 007/2015-CSDPE/AM 

 

Dispõe sobre as verbas sucumbenciais decorrentes 

de atuação dos membros da Defensoria Pública e 

cria a Coordenação de Arrecadação dos Honorários 

e dá outras providências. 

 
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 as disposições da Constituição da República Federativa do 

Brasil, notadamente o § 2º do art. 134 e o art. 168, que de forma expressa 

conferiram autonomia administrativa, funcional e financeira às Defensorias 

Públicas Estaduais;  

CONSIDERANDO as disposições Lei Complementar Federal n.º 80, de 12 de 

janeiro de 1994, Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LONDEP), em 

especial o art. 4º, XXI, o art. 129, II e o art. 130, III;  

CONSIDERANDO que dentre as receitas do FUNDEP, encontram-se as 

provenientes de valores arrecadados em decorrência de honorários de 

sucumbência devidos à Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos 

termos do art. 3o, inc. II, da Resolução n° 16/2014-CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a competência da Defensoria Pública para a postulação e 

defesa dos direitos e interesses dos necessitados,  em todos os graus e 

instâncias, estabelecida no art. 4° da Lei Complementar Federal n° 80/94; 

CONSIDERANDO que os honorários 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 
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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 a necessidade de regulamentar e padronizar os 

procedimentos para assegurar a arrecadação e execução dos honorários de 

sucumbência, a recuperação de honorários em processos arquivados e 

controle das verbas depositadas no FUNDEP; 

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

execução de honorários  em favor da Defensoria Pública, 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

Seção I 

Da composição e atribuição 

Art. 1º Fica criada a Coordenação de Arrecadação dos Honorários que 

caibam à Defensoria Pública. 

Art. 2º 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 
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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. 3º Compete ao Coordenador, em conjunto com a Escola Superior da 

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

wokshops  e  outros  eventos  capazes  de aperfeiçoar e uniformizar os 

procedimentos existentes, bem como de divulgar a atuação da 

Coordenação. 

Art. 4º Caberá à Coordenação o acompanhamento e controle da 

arrecadação dos honorários da Defensoria Pública. 

Art. 5º Para acompanhamento e controle da arrecadação dos honorários da 

Defensoria Pública, especialmente quanto aos de sucumbência, o Defensor 

Público deverá informar à Coordenação, de imediato, a existência de 

valores em favor da Defensoria, discriminando a Vara, o número do 

processo, as partes e o valor arbitrado. 

§ 1o A comunicação à Coordenação será realizada através de memorando 

padrão, conforme modelo no Anexo II, via e-mail institucional criado 

unicamente para esta finalidade. 

§ 2o Serão também objeto de comunicação os valores já objeto de 

expedição de alvará pelo Juízo e transferência para a conta do FUNDEP, 

para controle da efetivação dos depósitos. 

Art. 6º 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; 
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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 Público 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 inciso 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. 

 

CAPÍTULO II 

DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS DECORRENTES DE ATUAÇÃO 

Seção I 

Da natureza e finalidade 

Art. 7º As verbas sucumbenciais decorrentes de atuação da Defensoria 

Pública (VSDPE) tem natureza institucional e finalidade pública. 

§ 1º. As verbas sucumbenciais decorrentes de atuação não se confundem 

com honorários recebidos pelos demais exercentes de Funções Essenciais à 

Justiça, distinguindo-se pela natureza, forma, finalidade e destinação. 
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§ 2º. Em consonância com o art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar Federal 

n.º 80, de 12 de janeiro de 1994, torna-se obrigatória a adoção e o uso 

uniforme da nomenclatura prevista no caput. 

Seção II 

Da Destinação das Verbas Sucumbenciais decorrentes de atuação da 

Defensoria Pública. 

Art. 8º As verbas sucumbenciais decorrentes de atuação serão destinadas 

ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de 

seus servidores e Membros. 

Parágrafo único. As verbas previstas no caput serão alocadas diretamente 

no Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDEP, criado pela Lei 

Complementar Estadual n° 01/1990 e na forma da Resolução 016/2014-

CSDPE-AM. 

 

CAPÍTULO III  

DA FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 9º É função institucional da Defensoria Pública, dentre outras, executar 

e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação. 

Parágrafo único. Essa função será exercida em face de qualquer pessoa, 

física ou jurídica, de direito privado ou público, inclusive a Fazenda Pública 

do Estado do Amazonas, conforme expressa previsão legal. 

Art. 10 As verbas sucumbenciais decorrentes de atuação regem-se pelos 

princípios da sucumbência e da causalidade. 

Art. 11 Os Membros da Defensoria Pública do Estado zelarão, 

continuamente, pela fixação adequada dos valores das verbas 
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sucumbenciais decorrentes de sua atuação, na forma da legislação 

Processual Civil e Penal. 

Art. 12 Compete exclusivamente aos Membros da Defensoria Pública 

promover a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de atuação, na 

forma da Lei. 

Parágrafo único. O pagamento dos valores dessas verbas dar-se-á sempre 

diretamente ao fundo mencionado no § 1º do art. 2º dessa Resolução. 

Seção II 

Da atuação dos Membros da Defensoria Pública 

Art. 13 Os Membros da Defensoria Pública adotarão todas as medidas 

judiciais ou extrajudiciais cabíveis para assegurar a fixação adequada e 

escorreita dos valores das verbas sucumbenciais decorrentes de atuação. 

Art. 14 Nos processos judiciais, deve o Defensor Público: 

I – nas petições iniciais, fazer constar dos pedidos a condenação da 

contraparte ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, com 

depósito dos valores na conta bancária do Fundo Especial da Defensoria 

Pública, na forma do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n° 80/1994; 

II – zelar pela correta atribuição do valor da causa, na forma da legislação 

processual civil; 

III – pleitear o arbitramento de honorários sucumbenciais na proporção dos 

serviços até então efetivamente prestados, nas hipóteses em que a ação 

estiver em curso, e se tomar conhecimento de que a parte hipossuficiente 

desistiu de seguir assistida pela Defensoria Pública; 

IV – no caso de expedição de alvará em seu nome, deverá peticionar ao 

Juízo competente requerendo sua correção para depósito ao FUNDEP, 

indicado a respectiva conta bancária. 

Art. 15 Cabe ao Defensor Público executar, nos próprios autos, em nome da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o valor dos honorários 
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sucumbenciais arbitrados pela autoridade judicial, nos termos da legislação 

processual civil. 

Parágrafo único. Nos casos em que houver omissão em relação à 

condenação em verba sucumbencial, deve o Defensor Público interpor os 

recursos cabíveis visando ao recebimento dos honorários, inclusive junto 

aos Tribunais. 

Art. 16 Caberá ao Defensor Público responsável pela execução dos 

honorários analisar fundamentadamente a probabilidade de sucesso no 

recebimento do crédito, ficando dispensado de propor a medida sempre 

que observe: 

I – a condição de hipossuficiência econômica do devedor, assim entendida 

na forma do art. 4o, § 1o, da Lei Complementar Estadual n° 01/1990 e, 

presumivelmente, se for também assistido pela Defensoria Pública; 

II – a provável impossibilidade de localização do devedor ou de bens 

passíveis de constrição judicial. 

Parágrafo único. Nos casos acima elencados, o Defensor Público Geral 

deverá ser comunicado das razões da dispensa. 

Art. 17 O Defensor Público poderá dispensar a fixação de honorários para a 

Defensoria Pública na hipótese de realização de acordos judiciais ou 

extrajudiciais, quando o valor destes não ultrapassar o montante de 20 

(vinte) salários mínimos. 

Parágrafo único Quando o acordo envolver valores superiores ao limite 

fixado neste artigo, a dispensa ou redução dos honorários abaixo do 

percentual mínimo previsto na legislação processual civil dependerá de 

prévia e expressa autorização do Defensor Público Geral. 

Art. 18 Nos processos criminais, constatando-se que o assistido não é 

economicamente hipossuficiente, deve o Defensor Público provocar a 

autoridade judicial para o arbitramento de honorários. 

Parágrafo único. A documentação necessária para a promoção da 

execução, em especial a Carta de Sentença, deverá ser encaminhada, na 

Capital, à Coordenadoria Cível. No interior, quando houver mais de um 
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Órgão de atuação, o ingresso da execução caberá àquele que houver 

patrocinado o feito criminal e, seu acompanhamento, ao Defensor titular 

da respectiva Vara. 

Art. 19 Na realização de acordos extrajudiciais na Defensoria Pública, 

sempre que possível, deverão ser fixadas cláusulas específicas quanto aos 

valores relativos aos honorários para a hipótese de descumprimento e 

necessidade de execução. 

Art. 20 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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ANEXO I 

DADOS DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDEP 

CONTA DO FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Razão Social Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

Título do Estabelecimento Defensoria Pública 

CNPJ 19.421.427/0001-91 

Banco 001 – Banco do Brasil S/A 

Agência 3563-7 

Conta 9229-0 
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ANEXO II 

MODELO DE MEMORANDO PADRÃO 

 

NOME DA UNIDADE 

MEMORANDO nº xx/2__              CIDADE/AM, 00 DE (MÊS) DE 2015. 

 

De: (Nome do Defensor Público) 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

Para: (Nome do Defensor Público Coordenador) 

Coordenação de Arrecadação de Honorários 

 

  Excelentíssimo(a) Senhor(a) Coordenador(a), 

 

  Com os cumprimentos de estilo, sirvo-me do presente para, 

nos termos do art. 17 da Resolução nº xx/2015, informar a existência de 

valores em favor da Defensoria Pública conforme os dados abaixo: 

 

 

 

  Atenciosamente,  

 

 

  ____________________________________ 

  Defensor(a) Público(a) do Estado 

 

 

 

    (endereço) 

 

 

 


