
Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDAÇÃO CGDP Nº 010/18, de 16 de maio de 2018.

Orienta,  à  luz  do  Código  de  Processo

Civil,  os(as)  Defensores(as)  Públicos(as)

quanto  à  defesa  dos  honorários  de

sucumbência  arbitrados  em  favor  da

Defensoria Pública Estadual.

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 105, XI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 36, XI, da Lei
Complementar  Estadual  nº  130/2017,  os  arts.  6º,  XVIII,  e  9º,  ambos  do  Regimento  Interno  da
Corregedoria, e:

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, nos termos do
artigo 36 da Lei Complementar Estadual n. 130/2017, orientar e fiscalizar a atividade funcional e a
conduta dos membros e servidores da instituição;

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria  expedir  recomendações aos  membros da
Instituição sobre matéria afeta à sua competência; 

CONSIDERANDO as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil  de 2015 quanto à
fixação de honorários decorrentes da sucumbência no processo (arts. 82 a 97);

CONSIDERANDO a criação do instituto dos honorários recursais (art. CPC, art. 85, § 11);

CONSIDERANDO  que  a  importância  arrecadada  pela  Defensoria  Pública  a  título  de
honorários de sucumbência é destinada ao Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria
Pública do Estado de Goiás (FUNDEPEG);

 

RECOMENDA aos(às)  Defensores(as)  Públicos(as)  com atuação nos Tribunais  que,  nas
hipóteses de omissão do tribunal em não majorar os honorários em razão do trabalho desempenhado
em  grau  recursal,  inclusive  quando  houver  inversão  da  sucumbência,  e  mesmo  quando  não
provocado pelas  partes,  sejam opostos embargos de declaração,  em observância ao regramento
contido no artigo 85, § 11, do CPC/2015.
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