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Número de Publicação: 168927 

O Defensor Público Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, inciso I, 
IV e VIII da Lei Complementar nº 054, de 07 de fevereiro de 2006. 

CONSIDERANDO que a Lei nº 6.717, de 26 de janeiro de 2005, regulamentada  pelo Decreto 
nº 2.275, de 14 de junho de  2006, criou o Fundo Estadual da Defensoria Pública - FUNDEP. 

  

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 Pará, nos termos do art. 3º, I do citado dispositivo legal;   

CONSIDERANDO que a lei Complementar Federal 132/09 que alterou a Lei Complementar 
Federal 80/94 destacou entre as funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, 
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 a capacitação 
profissional de seus membros e servidores, nos termos de seu art. 4º, XXI;   

CONSIDERANDO que o Decreto de 08 de setembro de 2010, publicado no DOE nº 31748, de 
09 de setembro de 2010 nomeou o Conselho Gestor do Fundo Estadual da Defensoria Pública 
- FUNDEP, otimizando a operacionalização do mesmo. 

  

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar a todos os Defensores Públicos que solicitem em suas petições iniciais nos 
processos cíveis, sempre que couber, os honorários de sucumbência a serem depositados no 
Fundo Estadual da Defensoria Pública - FUNDEP, Banco 037 (BANPARÁ), agência 015, 
conta corrente nº 182900-9, a fim de dar cumprimento as normas legais retro mencionadas, 
bem como captar recursos para que referido Fundo possa atingir suas finalidades.  

§ 1º Para o cumprimento no disposto do caput deste artigo, os Defensores Públicos deverão 
observar cuidadosamente as regras previstas na legislação referente à fixação do valor real da 
causa, evitando--se as eventuais práticas de inserção de valores para fins meramente fiscais. 

  

§ 2º Os Defensores Públicos deverão encaminhar até o quinto dia útil de cada mês às 
respectivas Diretorias a que são vinculados à Metropolitana e do Interior, cópia da íntegra das 
sentenças cíveis transitadas em julgado que tenham os ônus de sucumbência favoráveis à 
parte patrocinada pela Defensoria Pública, bem como das petições de execução destas. 



§3 º As Diretorias Metropolitana e do Interior deverão encaminhar até o décimo dia útil de cada 
mês à Corregedoria Geral, os relatórios das sentenças e petições mencionadas no parágrafo 
anterior, bem como da ausência das mesmas. 

Art. 2º O não cumprimento do disposto nesta Instituição Normativa incidirá em infração 
disciplinar consubstanciada no artigo 62, incisos I e V da Lei Complementar nº 054/06, passível 
de apuração pela Corregedoria. 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Antonio Roberto Figueiredo Cardoso 

     Defensor Público Geral 

 


