
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO EspíRITO SANTO
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUCÃO CSDPES N° 002/2014

Regulamenta a gratificação estabelecida em lei e dá
outras providências IVersão compilada com as alteracões
posteriores decorrentes das Resolucões CSDPESn.O00212015.
n.0011/2016 e n.0014/20161

o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no usa das suas

atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1° - O Defensor Público que no exercício de atividades próprias do cargo, atuar em

razão de designação para acumular em varas, comarcas, processos e/ou procedimentas, sem

prejuízo das atribuições de suas funções ou em decorrência de substituição automática, em

virtude de férias, licenças ou oufras formas de afastamento do titular, ou ainda por excesso do

serviço fará jus a uma gratificação pecuniária, de caráter indenizatório, nos termos da

presente Resolução.

Parágrafo único - A gratificação corresponderá a 20% (vinte por cento), 10%(dez por cento) ou

5% (cinco por cento) dos subsídios de Defensor Público Nível I.

CAPíTULO I

Da gratificação em razão de acumulações em varas, comarcas, processos ou procedimentos

Artigo 2° - O Defensor Público que for designado pora acumular em varas, comarcas,

processos e/ou procedimentos, sem prejuízo das atribuições de suas funções, fará jus a uma

gratificação pecuniária, de caráter indenizatório, no percenfual de 20% dos subsídios de

Defensor Público Nível I.

Parágrafo único - A grafificação será paga, mensalmente, na proporção do periodo em que o

Defensor Público for designado, vedado o percebimento cumulativo com as hipóteses

previstas nos incisos I. 11.111.VI. VII, VIIi. IX,X e XI do S 1°,do artigo SOda presente deliberação.
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Da gratificação em decorrência de substifuição automática, em virtude de suspeição e

impedimento .

CAPíTULO 11

. O Defensor Púb' o que atuar em razão de substituição automática nos termos da
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Resolução do Conselho Superior N° 00112013. em virtude de suspeição e impedimento. fará jus

a uma gratificação pecuniária. de caráter indenizatório. no percentual de 10%dos subsidios

de Defensor Público Nível I.

~1° - A gratificação tratada no presente artigo se refere. exclusivamente. à substituição

automática e será paga no mês posterior ao seu fato gerador. desde que devidamente

comprovada pelo Defensor Público interessado o desenvolvimento mínimo de 05 (cinco) atos

judiciais ou extrajudiciais. assim considerados todo ato voltado à prestação de assistência

judiciária integral e gratuita. não considerados a inferposição de recurso desacompanhada

das respectivas razões. pedidos de vista. de redesignação de audiência. de desarquivamento

e atos de mera ciência. salvo. neste último caso. quando implicar análise dos

pronunciamentos judiciais de natureza decisória. (Redacão dada pela Reoslucão CSDPES nO.

014. de 20 de maio de 20161

~ 2° - Na hipótese do caput. se houver substituição aufomática em quantitativo inferior ao

previsto no S 1°. será somado o saldo até completar o minimo exigido para configurar o fato

gerador. oportunidade em que o interessado fará jus à mesma gratificação de 10% (dez por

cento) dos subsidios de Defensor Público Nivell.

~ 3° - No requerimento da gratificação prevista no caput deste artigo. o Defensor requerente

Da gratificação em decorrência de designação para substituir férias e licenças

CAPíTULO IV
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/ Artigo 40 O Defensor Público que for designado. sem prejuizo das atribuições de suas funções.

para substituir férias e licenças. fará jus a uma grafificação pecuniária. de caráter indenizatório.

no percentual de 10%(dez) dos subsidios de Defensor Público Nível I.

Parágrafo único - A gratificação será paga. mensalmente. na proporção do periodo em que o

or PÚ '~design do.

,ri Da gratificação em decorrência do excesso de serviço

~i9J o O Defensor Público que atuar com excesso de serviço. assim considerado nos termos

da prese e resolução. fará jus a uma gratificação pecuniária. de caráter indenizatório.

~ ]O Considera-se em excesso de serviço. para

Defensor Público que atuar nos seguintes termos:
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I - Designado para atender nas Defensorias de atendimento inicial e solução extrajudicial de

conflitos, sem prejuízo das atribuições de suas funções;

II - Designado para realizar afendimentos periódicos em estabelecimentos prisionais, unidades

socioeducafivas e casas de acolhimento, sem prejuizo das atribuições de suas funções;

111- Designado, por ato do Defensor Público-Geral. para responder cumulativamente pelas

atribuições administrativas referentes à função de Coordenador de área e de núcleos

especializados;

IV - Designado, por ato do Defensor Público-Geral. para responder cumulativamente pelas

atribuições administrativas referentes à função de Coordenador de núcleo de atendimentos

da Defensoria Pública;

V - A atuação no Conselho Superior da Defensoria Pública na qualidade de Conselheiro;

VI - A atuação em Brasília-DF, consistente em sustentação oral. recebimento de intimações,

distribuição de memoriais e outras atribuições junto ao STFe aos Tribunais Superiores;

VII - A atuação como membro da Comissão Processante Permanente da Defensoria Pública;

VIII - Designado, por ato do Defensor Público-Geral. para responder pelas atribuições

administrativas referentes à função de Coordenador de Execução Penal da Defensoria

Pública;

IX - Designado, por ato do Defensor Público-Geral. para responder pelas atribuições

administrativas referentes à função de Coordenador de Recursos Humanos da Defensoria

Pública;

X - Designado, por ato do Defensor Público-Geral. para responder pelas atribuições

administrativas referentes à função de Coordenador de Infãncia e Juventude da Defensoria

Pública;

XI - Designado, por ato do Defensor Público-Geral. para responder pelas atribuições

administrativas Controlador Interno da Defensoria Pública;

XII- Designado, por ato do Defensor Público-Geral. para responder como membro da Comissão

de Prerrogativas da Defensoria Pública do Estado;

XIII- A atuação na qualidade de membro da Comissão de concurso de ingresso à carreira da

Defensoria Pública ou de concurso para provimento de cargos de seus serviços auxiliares;

XIV - Atuar na condição de relator em procedimento de avaliação de desempenho do

estágio probatório.

XV - Designado, por ato do Defensor Público-Geral para responder pelas atribuições

de dedicação
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Defensoria Pública, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias. (Inserido pela Resolução nO.002,

de 16 de junho de 20151

XVII - Designado, por ato do Defensor Público Geral. para responder pelas oudiências de

custódias implementadas nas Comarcas fora da Grande Vitória, sem prejuízo de suas

atribuições ordinárias. (Inserido pela Resolução nO,011. de 18 de março de 20161

~ 2° A gratificação referida no caput deste artigo será de:

I - 10% (dez por cento) quando se tratar das hipófeses previstas nos incisos IV, V, XII. XIII. XIV e

XVII do S 1°; (Redação dada pela Resolução nO,011, de 18 de março de 20161

11-20% (vinte por cento) quando se tratar das hipóteses previstas nos incisos I. 11.111.VI. VII. VIII, IX,

X, XI. XV e XVI do S 1°, (Redação dada pela Resolução nO,002, de 16 de junho de 20151

~ 3° O Defensor Público não poderá receber mois de uma gratificação decorrente das

atividades previstas nos incisos I. 11.111.VI. VII. VIII. IX, X, XI. XV e XVI do S tO,que também não são

cumulativas com a hipótese prevista no artigo 2° desta deliberação, (Redação dada pela

Resolução nO, 002, de 16 de junho de 20151

CAPíTULO V

Da gratificação em deçorrência da realização de plantão

Artigo 6° - Defensor Público que for designodo, sem prejuízo das atribuições de suas funções,

para atuar em plantão, fará jus a uma gratificação pecuniária, de caráfer indenizatório, no

percentual de 5% (cinco por cento) dos subsídios de Defensor Público Nível I. por cada plantão

\ realizado.

Parágrafo único

CAPjTUlO VI

a designação para çumular, substituir em férias e realizar plantões:

Dos çritérios objetivos

Artigo ° - A . nação dos Defensores Públicos para desempenho das atividades previstas

no artigo 2° desta resolução buscará conciliar a distribuição isonõmica do volume de trabalho

com a necessidade de prestação adequado do serviço, observando, ainda, os seguintes

critérios:

I - Na periodicidade máxima de um ano, o Defensor Público-Geral fará publica

todas as varas, comarcas e defensorias em que a Defensoria Pública
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cumulação e a quantidade necessária de Defensores Públicos para consecução deste

objetivo, abrindo prazo para inscrição voluntária, considerando-se as disposições do inciso

seguinte.

11- O critério de escolha será o de antiguidade na carreira, conforme lista de antiguidade para

fins de remoção, tendo preferência na escolha o defensor que atua dentro da comarca

ofertada.

Artigo 8°. A designação dos Defensores Públicos para o desempenho das atividades previstas

no artigo 4° desta resolução buscará conciliar a distribuição isonômica do volume de trabalho

com a necessidade de prestação adequada do serviço, observando, ainda, os seguintes

critérios:

de inscritos, estes terão
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n ~ da mesma comarca número excedente

ia em relação aos demais inscritos no próximo edital.

1-Sempre que preciso, o Defensor Público-Gerai fará publicar a relação das Defensorias com a

necessidade de substituição em virtude de férias, abrindo prazo para inscrição voluntária,

considerando-se as disposiçôes dos incisos seguintes.

II - O critério de escolha será o de antiguidade na carreira, conforme lista de antiguidade para

fins de remoção, tendo preferência na escolha o defensor que atua dentro da comarca

ofertada.

Artigo 9°. A designação dos Defensores Públicos para desempenho das atividades previstas

no artigo 6° desta resolução buscará conciliar a distribuição isonômica do volume de trabalho

com a necessidade de prestação adequada do serviço, observando, ainda, os seguintes

critérios:

I - Na periodicidade máxima de três meses, o Defensor Público-Geral fará publicar a relação

dos dias em que a Defensoria Pública atuará por meio de plantão e a quantidade necessária

de Defensores Públicos para consecução deste objetivo, abrindo prazo para inscrição

voluntária, considerando-se as disposições dos incisos seguintes.

11- O critério de escolha será o de antiguidade na carreira, conforme lista de antiguidade para

fins de remoção, tendo preferência na escolha o defensor que atua dentro da comarca

ofertada.

111- Não havendo número de inscritos que atinja o quantitativo suficiente para a realização das

atividades, será oportunizado aos inscritos realizar mais de um plantão e, só após essa

pro . ência, se permitirá a inscrição de Defensor Público de outra comarca.

r
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Artigo 10 - Não havendo número suficiente de inscritos para a realização das atividades

referidas nos artigos r,8° e 9°, caberá ao Defensor Público-Geral designar Defensores Públicos

em quantidade necessária poro atendimento da demanda,

Artigo 11 - As designações e as escolhas feitas, nos termos deste capítulo VI, não geram direitos

em relação à titularidade ou à inamovibilidade e deverão ser reabertas na periodicidade

prevista nos artigos 7°, 8° e 9° do presente resolução.

CAPíTULO VII

Do pagamento

Artigo 12 - Nas hipóteses dos artigos 2°, 4°, Y e 6°, o pagamento efetuar-se-á mensalmente,

sem necessidade de requerimento.

Parágrafo único - Nas hipóteses do artigo 3°, o pagamento efetuar-se-á mediante

requerimento ao Setor de Recursos Humanos da Defensoria Pública e comprovação das

atividades estabelecidas no referido artigo.

Artigo 13 - A verbo indenizatória, ora regulamentada, será paga em folha de pagamento, não

incidindo quaisquer tributos ou impostos, bem como não será computada para efeitos dos

limites constitucionais remuneratórios, não computando também para o base de cálculo de

gasto com pessoal, sendo atribuída aos Defensores Públicos como receita não tributada para

efeitos de imposto de rendo,

Artigo 14 - O direito à gratificação de que trata a presente Resolução deverá

prescrição quinquenal,

Artigo 15 - Esta Resolução entrará em vigor na data em que for publicada, revogando as

disposições em contrário e retroagindo os seus efeitos à data de 05 de abril de 2014.

LEONARDO OG
M

President
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