
 
 

DELIBERAÇÃO N° 44/2019 – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS 
NORMATIVOS DO CAU/ES 

ASSUNTO: INSTITUIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NOS 
PROCESSOS DE COBRANÇA JUDICIAL  

A Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Espírito Santo (CPFA-CAU/ES), reunida na sede do CAU/ES, na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento 
Ferreira, Vitória/ES, na 10ª reunião extraordinária realizada no dia 18 de julho de 2019, designou a 
Conselheira Coordenadora desta comissão, a Arquiteta e Urbanista Carolina Gumieri Pereira de Assis, 
como relatora do assunto em epígrafe, que após análise, e  

Considerando o artigo 88 do Regimento Interno do CAU/ES, que diz que a Comissão de Planejamento 
e Finanças e Atos Normativos do CAU/ES tem por finalidade zelar pela organização, funcionamento e 
equilíbrio financeiro deste conselho, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei n° 
12.378/2010;  

DELIBEROU: 

1- Por aprovar o recolhimento do percentual de 15% a incidir sobre o valor total devido e 
atualizado dos processos de cobrança por meio de execução judicial e o recolhimento do 
percentual de 20% a incidir sobre o valor total devido e atualizado nos processos de cobrança 
por meio de execução judicial cujo o executado tenha oferecido embargos; 

2- Por ratear os valores recolhidos entre o assessor jurídico, a gerente administrativa e financeira 
e a analista de finanças, nas seguintes proporções:  

a) Recolhimento do percentual de 15% - O percentual de 10% será repassado ao assessor 
jurídico, 2,5% para a gerente administrativa e 2,5% para a analista de finanças; 

b) Recolhimento do percentual de 20% - O percentual de 10% será repassado ao assessor 
jurídico, 5% para a gerente administrativa e 5% para a analista de finanças; 

3- Por definir que os valores recolhidos a título de honorários advocatícios serão depositados 
sempre na conta do CAU/ES, contabilizados como repasses transitórios e posteriormente 
repassados os funcionários; 

4- Por repassar o valor recolhido de forma mensal, em conta corrente informada pelo funcionário; 

5- Por definir que os valores serão recebidos e repassados dentro do mesmo mês; 

6- Por encaminhar esta deliberação ao conhecimento do Conselho Diretor e posteriormente ao 
Plenário para aprovação.  

Vitória, 18 de junho de 2019. 

 

Carolina Gumieri Pereira de Assis – Coordenadora da CPFA do CAU/ES 

 

Emilio Caliman Terra – Membro da CPFA do CAU/ES 

 

Giedre Ezer - Membro da CPFA do CAU/ES 


