
AUXÍLIO JURÍDICO - CAAES

Cooperação Remunerada



OBJETO
Prover assistência jurídica aos Advogados
que estejam impossibilitados ou
necessitam de assistência jurídica em
decorrência de enfermidade ou outros
motivos justificáveis.



t

Laudo Técnico

O requerimento do benefício será avaliado
conforme as informações prestadas pelo
Requerente, associadas ao laudo técnico
que será produzido pelo Serviço Social da
CAAES.

COMO OBTER O AUXÍLIO?

Requerimento

O benefício Auxílio Jurídico deverá ser
requerido pelo(a) advogado(a) ou seu
representante legal, endereçado a
Presidência da Caixa de Assistência dos
Advogados do Espírito Santo.

Fundamentação

O requerente deve expor as razões de
forma fundamentada, devendo estar
acompanhado da comprovação da
incapacidade que impede de postular
em causa própria.



NOMEAÇÃO DO 
ASSISTENTE JURÍDICO 
CAAES

Nomeação
A nomeação de advogado de que trata a

presente Resolução é ato de competência

exclusiva do Presidente da Caixa de

Assistência dos Advogados do Espírito

Santo – CAAES.

Requisito para ser  nomeado

Advogados que estejam regularmente

inscritos e adimplentes com a Ordem dos

Advogados do Brasil – Seção Espírito Santo.

Nomeação para ato específico
A nomeação será feita para patrocínio de ato

específico, a depender da necessidade do

caso concreto, devendo o nomeado ser

cientificado expressamente acerca da

extensão de sua nomeação e declarar a

aceitação do múnus.



FUNCIONAMENTO

Advogado Impossibilitado
Solicita Assistência

Jurídica

CAAES faz a 

intermediação
Advogado Assistente 

Nomeado pela CAAES
Pratica o Ato



BASE DE 
REMUNERAÇÃO

Decreto Estadual 2821-R

O pagamento dos honorários será

realizado por ato executado e

tomará por base o que consta do

Decreto Estadual nº 2821-R em três

parcelas iguais, sendo:

- 1ª quando na propositura da 

ação/medida;

- 2ª quando do julgamento;

- 3ª quando houver nos autos  a 

certificação do trânsito em julgado.



REMUNERAÇÃO

Parcelas Honorários Honorários Honorários

R$ 772,14 R$ 514,73 R$ 321,72

R$ 772,14 R$ 514,73 R$ 321,72

R$ 772,14 R$ 514,73 R$ 321,72

R$ 1.544,19                              R$ 965,18

Área Área Área

Tribunal do Júri Rito Ordinário Rito Sumário/Juizados Especiais



DESISTÊNCIA

Nova nomeação
Havendo motivo que impeça o advogado
de continuar atuando no processo, deverá
informar a CAAES e solicitar a sua
destituição, com a consequente nomeação
de outro advogado.

Substabelecimento
Ao advogado nomeado fica vedado o
substabelecimento a outrem.

Impossibilidade de substabelecer
O advogado que substabelecer, ou que
atuar de forma desidiosa no curso do
processo, ficará impedido de receber nova
nomeação para o mesmo processo e para
processos vindouros.



NÃO RECEBERÃO HONORÁRIOS

Não faz jus ao 

recebimento 

de honorários 

COBRANÇA 

Cobrar, combinar ou 
receber vantagens e 
valores de seu assistido, a 
título de honorários 
advocatícios, taxas ou 
outras despesas, salvo 
honorários de 
sucumbência. 

RENÚNCIA

Renunciar ou abandonar a 
causa, salvo justificativa 
aceita, hipótese em que 
os honorários serão pagos 
proporcionalmente aos 
serviços prestados; 



www.caaes.com.br

(27) 3232-3600 
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INFORMAÇÕES

http://www.caaes.com.br/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00lGW5o7t3hqt9lPLzhssdaXBVdCA%3A1603371193486&source=hp&ei=uYCRX4WiG-3B5OUPl4SGyAI&q=telefone+caaes&oq=telefone+caa&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAgguMgIIADIECAAQCjICCAAyAggAOgQIIxAnOgQILhAnOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6BAgAEEM6BAguEEM6BwgAELEDEENQ2g9Y0yJg1zRoAHAAeACAAZ0CiAHNFZIBBjAuMi4xMJgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab

