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RESOLUÇÃO Nº 005/2020-CONSUP/PGE. 

Regulamenta o rateio de honorários 

advocatícios na forma da Lei Complementar 

089/2015. 

  O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, 

CONSIDERANDO o deliberado na 42ª Sessão Ordinária do Conselho 

Superior da Procuradoria-Geral do Estado ocorrida na data de 01 de outubro de 

2020. 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. Os honorários de que tratam as disposições do artigo 67, 

parágrafo 2º, da Lei Complementar 089/2015 serão rateados pela associação 

dos procuradores do Estado do Amapá em partes iguais entre os membros da 

carreira com mais de três anos de atividade na instituição. 

Parágrafo único. O rateio dos honorários deve ser efetuado no 

último dia útil de cada mês. 

Art. 2º. Os procuradores do Estado do Amapá só receberão os 

honorários mencionados na Lei Complementar 089/2015 quando a soma das 

verbas remuneratórias a que fazem jus pelo exercício do cargo não 

ultrapassarem o subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 3º. Em qualquer hipótese, os valores pagos a título de 

honorários advocatícios pela APEAP aos membros da carreira não poderão 

ultrapassar o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal quando 

somados às verbas remuneratórias pagas pelo Estado. 
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Parágrafo único. Para o cálculo descrito no “caput” não serão 

computados os pagamentos de férias, décimo terceiro salário e verbas de 

caráter indenizatório . 

Art. 4º. Até o dia 25 de cada mês o departamento de recursos 

humanos da procuradoria geral do Estado informará à APEAP o subsídio que 

será pago no mês corrente a cada um dos membros da carreira com mais de 

três anos no exercício no cargo de procurador de Estado. 

Art. 5º. Os procuradores não beneficiados total ou parcialmente com 

o rateio em razão da incidência do teto de que trata este regulamento 

receberão extrato detalhado dos valores que deixaram de perceber. 

§ 1º. Os valores de que trata o caput permanecerão depositados em 

conta poupança da associação dos procuradores e não poderão ser rateados 

entre os demais membros da carreira. 

§ 2º. Em caso de elevação do teto constitucional ou redução das 

verbas remuneratórias por exoneração de cargo de direção ou chefia, o 

procurador de que trata o caput receberá os valores que deixou de perceber no 

momento adequado, sempre limitado tal ganho à soma de suas verbas 

remuneratórias com os honorários pagos pela APEAP em cotejo com o 

subsídio dos ministros do STF. 

§ 3º. A incidência do parágrafo anterior justifica o pagamento 

desigual de honorários, devendo ser especificamente relatado tal procedimento 

aos membros da carreira. 

Art. 6º. Os valores não rateados em razão do teto remuneratório de 

que trata esta resolução não poderão ser utilizados pela Associação dos 

Procuradores do Estado sob nenhuma justificativa, independentemente de 

qualquer autorização, devendo permanecer depositados em conta poupança 

até a superveniência das hipóteses do parágrafo 2º do artigo 5º. 
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Parágrafo único. Até o dia 05 de cada mês, a associação dos 

procuradores do Estado remeterá ao Conselho Superior extrato detalhado das 

movimentações financeiras oriundas de honorários advocatícios e tais valores 

serão fiscalizados pelos membros eleitos do conselho superior. 

Art. 7º. Em caso de morte de membro da carreira, os valores que 

deixou de perceber em razão do teto remuneratório e depositados em conta da 

Associação dos Procuradores do Estado do Amapá serão pagos aos 

sucessores na forma da legislação vigente.  

Parágrafo único. Os valores descritos no caput serão corrigidos 

pelos índices vinculados à caderneta de poupança. 

Art. 8º. Em caso de aposentadoria, os valores descritos no artigo 5º 

serão pagos mensalmente aos procuradores ali descritos, até a total liquidação 

de seu crédito. 

Parágrafo único. Após um ano de seu aposentamento, o 

procurador inativo receberá apenas os honorários descritos no caput, sendo-

lhe vedado participar de novos rateios, na forma do artigo 67, parágrafo 1º da 

Lei Complementar 089/2015. 

Art. 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições contrárias. 

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se. 

Gabinete do Procurador-Geral do Estado e Presidente do CONSUP. 

                     Macapá-AP, 07 de outubro de 2020. 

 

 
 

NARSON DE SÁ GALENO 
Procurador-Geral do Estado 

Presidente do CONSUP 
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