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CONSELHO SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA

RESOLUÇÃO CSDPES Nº. 
021/2016

O Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo, 
no uso de seu poder normativo, 
estabelecido pelo art. 11, III, da Lei 
Complementar Estadual nº 55, de 
23 de dezembro de 2004, com as 
devidas alterações posteriores,

CONSIDERANDO sua prerrogativa 
em editar súmulas para atuação 
dos órgãos de execução da 
Defensoria Pública, no exercício 
de suas atribuições, nos termos 
do parágrafo único, do art. 23, do 
Regimento Interno do Conselho 
Superior da Defensoria Pública;

RESOLVE:
Aprovar as seguintes SÚMULAS na 
temática de Infância e Juventude:
SÚMULA CSDPES Nº. 1: Não 
cabe medida socioeducativa de 
internação por ato infracional de 
tráfico de entorpecentes, exceto 
nos casos de reiteração em ato 
infracional grave, ou seja, se 
ocorrer o cometimento de 3 (três) 
ou mais infrações gra ves, conforme 
ressalta a jurisprudência do STJ.
SÚMULA CSDPES Nº. 2: A medida 
socioeducativa de internação só 
pode ser aplicada nas hipóteses 
taxativamente previstas no artigo 
122 do Estatuto da Criança e do 
adolescente.
SÚMULA CSDPES Nº. 
3: Reiteração de atos infracionais 
e medida socioe ducativa de 
internação. Só é cabível a 
internação quando ocorrer o 
cometimento de 03 (três) ou mais 
infrações gra ves, conforme ressalta 
a jurisprudência do STJ.
SÚMULA CSDPES Nº. 4: Para 
os atos infracionais aos quais, 
por expressa vedação legal 
(art.122 ECA), somente seriam 
aplicáveis me didas em meio aberto, 
a prescrição antes da sentença deve 
ser calculada com base no prazo de 
6 meses (mínimo para liberdade 
assistida a máximo para prestação 
de serviços a comunidade) e, 
portanto, aplicados os artigos 109 
e 115 do cp.
SÚMULA CSDPES Nº. 5: É vedado 
à defesa concordar com a aplicação 
ou manutenção da medida privativa 
de liberdade em sede de pro cesso 
de conhecimento e de execução.
SÚMULA CSDPES Nº. 6: Audiência 
una - confissão do adolescente 
(única prova) e aplicação de medida 

socioeducativa. Tal situação viola 
sobremaneira o princípio do sistema 
acusatório, em que compete à 
acusação o ônus da prova, bem 
como o devido processo legal, nos 
termos da súmula 342 do STJ.
SÚMULA CSDPES Nº. 7: Deve 
a defesa insurgir-se contra a 
internação provi sória imposta ao 
adolescente, nas hipóteses em 
que, em tese, não seria possível a 
aplicação da medida socioeducativa 
de internação, nos termos do rol 
taxativo do art. 122 do ECA.
SÚMULA CSDPES Nº. 8: O prazo 
máximo previsto no artigo 108, 
caput e 183, ambos da lei nº 
8.069/90, para a conclusão do 
procedimento de apuração de ato 
infracional, estando o adolescente 
in ternado provisoriamente, tem 
como termo a quo a data da 
apreensão do adolescente, sendo 
tal prazo improrrogável.
SÚMULA CSDPES Nº. 9: Para a 
contagem dos prazos previstos nos 
parágra fos 2º e 5º do artigo 121 da 
lei nº 8.069/90 (aplicáveis também, 
ao regime de semiliberdade, ex VI 
do artigo 120, § 2°), computa-se 
o prazo da internação provisória, 
aplicando-se por analogia o 
instituto da detração (artigo 42 
do CP) em obediência ao prin cípio 
constitucional da brevidade (artigo 
227, § 3°, v da CRFB).
SÚMULA CSDPES Nº. 10: Em 
caso de descumprimento 
de medida socioedu cativa 
anteriormente imposta, não cabe, 
nem em caráter provisório, a 
internação do adolescente antes 
de sua oitiva judicial, sob pena de 
constrangimento ilegal.
SÚMULA CSDPES Nº. 11: 18 anos 
e semiliberdade - Necessidade de 
extinção da medida socioeducativa. 
É vedado o cumprimento de medida 
de semiliberdade após os 18 anos, 
por falta de previsão legal (art. 120, 
§ 2° c/c artigo 121, § 5° e artigo 2, 
parágrafo único, todos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente), não 
sendo cabível a analogia in malam 
partem.
SÚMULA CSDPES Nº. 12: A 
ausência de laudo toxicológico 
definitivo deve ser causa de 
improcedência da representação do 
Ministério Público porque inexiste a 
comprovação da materialidade do 
ato infracional (lei 11.343/2006).
SÚMULA CSDPES Nº. 13: São 
requisitos prévios específicos para 
propositura da ação de destituição 
do poder familiar: laudo pericial 
pré vio da equipe técnica com a 
constatação da impossibilidade 

de reintegração familiar da 
criança ou do adolescente, e com 
o esclarecimento das medidas 
utilizadas para esgo tar os meios 
de manutenção na família natural 
ou extensa, submetido ao crivo do 
contraditório - art. 24, ECA; decisão 
fundamentada da autoridade 
judiciária no sentido da impos-
sibilidade da reintegração familiar 
- art. 101 §§ 9º e 10 c/c art. 19, § 
1º do ECA.
SÚMULA CSDPES Nº. 14: É cabível 
a atuação da Defensoria Pública, 
por meio de seus representantes 
em legitimação extraordinária na 
tutela individual das crianças e 
adolescentes.
SÚMULA CSDPES Nº. 15: O 
defensor público deverá exercer 
o múnus de curador especial na 
defesa dos interesses individuais 
e co letivos de crianças e 
adolescentes, mormente nas 
hipóte ses previstas no parágrafo 
único do art. 142 e letra “f”, do 
parágrafo único, do art. 148, c/c art. 
98, todos da lei 8.069/90, atuando 
como representante processual do 
infante nos autos dos processos em 
trâmite, bem como na qualidade 
de legitimado extraordinário 
para deflagrar qualquer ação que 
assegure os interesses destes 
sujeitos de direitos, garantindo-
lhes o pleno acesso à justiça e 
igualdade na re lação processual.
SÚMULA CSDPES Nº. 
16: Deve ser arguida a nulidade 
absoluta de sentença que julga 
antecipadamente ação de 
destituição do poder familiar na 
qual o réu é preso ou revel citado 
por edital, em obediência aos 
princípios do contraditório e da 
ampla defesa.
SÚMULA CSDPES Nº. 17: Os 
elementos produzidos no curso 
do procedimen to verificatório/
administrativo, sem observância 
do devido processo legal, não se 
prestam como único fundamento 
da sentença de destituição do 
poder familiar.
SÚMULA CSDPES Nº. 18: O 
indeferimento de diligência 
tendente à locali zação do réu 
postulada por curador especial 
em ação de destituição do poder 
familiar gera nulidade processual 
ab soluta, com fulcro no parágrafo 
único do artigo 158 do ECA.
SÚMULA CSDPES Nº. 19: Na 
hipótese do inciso III, § 13, do 
art. 50, do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, o candidato à 
adoção domicilia do no brasil não 
cadastrado previamente nos termos 

trazi dos pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente poderá ter deferida 
a adoção se detiver comprovada 
guarda de fato de criança ou 
adolescente e laços de afinidade e 
afetividade, em conformidade com 
a proteção integral.
SÚMULA CSDPES Nº. 20: Apesar 
da primazia da adoção cadastral 
e impessoal estabelecida no art. 
50 do Estatuto da Criança e do 
Adoles cente, o rol trazido no § 13 
do mencionado dispositivo não 
pode ser considerado taxativo 
em observância ao princípio do 
superior interesse da criança e do 
adolescente.
SÚMULA CSDPES Nº. 21: Não é 
cabível a internação provisória de 
adolescente a pedido da autoridade 
policial.
SÚMULA CSDPES Nº. 22: A 
súmula 691 do Supremo Tribunal 
Federal não pode ser aplicada 
quando se tratar de habeas corpus 
impetrado em favor de adolescente 
acusado da prática de ato infracio-
nal para não restringir o direito 
constitucional de acesso à justiça.
SÚMULA CSDPES Nº. 23: Deve 
o defensor público alegar a 
ausência de jus ta causa ou perda 
superveniente do interesse jurídico 
de agir do estado para manter em 
andamento procedimentos relativos 
a atos infracionais praticados antes 
do início da medida de internação, 
uma vez que o adolescente já 
cumpre a medida mais gravosa 
(art. 152 do ECA c/c art. 3° do CPP 
e 267, inc. VI do CPC).
SÚMULA CSDPES Nº. 
24: Recomenda-se ao defensor 
público alegar a incons-
titucionalidade do parágrafo 
único do art. 114, uma vez 
que o dispositivo permite 
o sancionamento do adolescente 
sem prova de autoria, amparado 
apenas em indícios.
SÚMULA CSDPES Nº. 25: A 
medida socioeducativa originária 
em remissão não poderá ensejar 
a imposição de internação-sanção, 
por vio lar o devido processo legal.
SÚMULA CSDPES Nº. 26: É 
necessário que a defesa impugne 
o reconhecimen to que é feito 
em desobediência às regras da 
legislação processual penal vigente 
(art. 226 do CPP) nação-sanção, 
por violar o devido processo legal.
SÚMULA CSDPES Nº. 27: O prazo 
máximo da internação-sanção (art. 
122, § 1º do ECA) é de até três 
meses, sendo necessário a defesa 
im pugnar a aplicação do prazo 
máximo no primeiro descumpri-
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mento, em observância ao princípio 
da proporcionalidade.
SÚMULA CSDPES Nº. 28: É 
necessária a presença do 
adolescente na audiência de 
reavaliação da medida, sob 
pena de violação ao princípio da 
ampla defesa. Na audiência de 
reavaliação, deve ser declinado 
o porque da não liberação do 
adolescente e não apenas o mo tivo 
pelo qual o adolescente é mantido 
internado.
SÚMULA CSDPES Nº. 29: A oitiva 
informal prevista no art. 179 do 
ECA é incons titucional por ofender 
o princípio da inafastabilidade da 
jurisdição, devido processo legal, 
contraditório e ampla defesa. art. 
227, §3º, da CF/88.
SÚMULA CSDPES Nº. 
30: Assegurar o exercício da 
sexualidade saudável e segura por 
adolescentes privados de liberdade, 
diante dos novos juízos de valores 
construídos para garantir a 
liberdade sexual e a dignidade 
sexual de todas as pessoas, através 
do reconhecimento dos direitos 
sexuais sob a ótica dos direitos 
humanos.
SÚMULA CSDPES Nº. 31: Art. 
152 do ECA. O defensor deve 
utilizar como fer ramenta de 
defesa a extensão das garantias 
processuais penais, advindas com 
a lei 11.690/2008, ao adolescente, 
em aten ção ao princípio da 
ampla defesa e do contraditório. 
Provas judicializadas sob o crivo 
do contraditório. Ônus da prova. 
Cross-examination. Paridade 
de armas entre as partes. Im-
parcialidade do juiz
SÚMULA CSDPES Nº. 
32: Considerando a possibilidade 
de aplicação subsi diária do Código 
de Processo Penal prevista no art. 
152 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é possível o defensor 
público requerer a substituição 
da internação provisória pela 
internação domiciliar contida 
no artigo 317 do CPP nos casos 
previstos nos incisos II, III e IV do 
artigo 318 do CPP.
SÚMULA CSDPES Nº. 33: Deve o 
defensor impugnar decisão judicial 
de rece bimento de representação 
que verse sobre os atos infracio-
nais análogos aos crimes previstos 
no art. 33 da lei 11.343/06, sem 
o laudo provisório de constatação 
da substância en torpecente, pois 
ausentes os indícios de materialidade.
SÚMULA CSDPES Nº. 
34: Eventual confissão do 
adolescente em relação aos fatos 
a si imputados na representação, 
em virtude de decla rações colhidas 
no relatório técnico elaborado 
pela equi pe Inter profissional, 
caracteriza prova ilícita, por ofensa 
ao devido processo legal, ensejando 
a nulidade dos atos processuais 
posteriores.
SÚMULA CSDPES Nº. 35: Para 
que sejam efetivados e declarados 
os efeitos da adoção póstuma, não 
constitui pressuposto essencial 
a necessidade de se ajuizar uma 
anterior ação de adoção ou de 
guarda, basta haver uma situação 
fática anterior que de monstre o 
forte vínculo afetivo entre eles, 

devendo serem respeitados os 
princípios da proteção integral 
do ECA e da dignidade da pessoa 
humana.
SÚMULA CSDPES Nº. 36: A 
legislação civilista vigente 
reconhece a supera ção da 
terminologia menor em favor dos 
vocábulos criança e adolescente
SÚMULA CSDPES Nº. 37: Nas 
demandas propostas em face 
da fazenda públi ca, por força 
do artigo 461, §5°, do código 
de processo civil, aplicável na 
proteção judicial dos interesses 
individuais, difusos e coletivos das 
crianças e adolescentes devido 
ao artigo 212, §1º, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, é 
possível o bloqueio de verbas 
públicas, em caso de descum-
primento de ordens judiciais, 
em especial na concretização 
dos direitos elencados no artigo 
208, do estatuto da criança e do 
adolescente.
SÚMULA CSDPES Nº. 38: É 
cabível a impetração de habeas 
corpus coletivo para resguardar 
ou restabelecer o direito à livre 
loco moção de todas as crianças e 
adolescentes que se encon trem, 
ainda que em caráter transitório, 
dentro dos limites de comarca na 
qual seja editado o chamado “toque 
de reco lher”, ante a manifesta 
inconstitucionalidade e ilegalidade 
de tal ato.
SÚMULA CSDPES Nº. 39: O 
princípio da prioridade absoluta e 
da proteção integral de crianças 
recém-nascidas, por sua primazia 
em relação aos demais interesses 
juridicamente protegidos, 
sobrepõe-se à vedação ao exercício 
do direito personalís simo do registro 
de nascimento, por incapacidade 
absoluta do pai adolescente.
SÚMULA CSDPES Nº. 40: A 
interpretação do § 13, do art. 50 
do ECA, junto com os princípios 
contidos nos incisos II e X, do 
parágrafo único, do art. 100 do 
ECA, permite concluir que também 
poderá ser deferida adoção em 
favor de candidata não cadastrada 
pre viamente quando, por ausência 
de má-fé, para adotante de-
sempenhar o papel de “mãe-
canguru” no interesse da criança 
abandonada na maternidade.
SÚMULA CSDPES Nº. 41: A adoção 
por pessoas não cadastradas, 
mesmo fora das hipóteses do artigo 
50, §13, da lei 8069/90, é possível, 
des de que não existam indícios 
de ilícito penal (artigo 237 e 238 
da lei 8069/90) e que tal medida 
atenda ao princípio do interesse 
superior da criança ou adolescente, 
insculpido no artigo 100, parágrafo 
único, iv, da lei 8069/90.
SÚMULA CSDPES Nº. 42: 
É ilegal a apreensão de qualquer 
adolescente em razão de mandado 
de busca e apreensão expedido há 
mais de 6 meses. E, caso renovado, 
imprescindível fundamentação 
idônea acerca da necessidade da 
medida, atendendo ao prin cípio da 
atualidade.
SÚMULA CSDPES Nº. 43: Com 
o advento do art. 42 da lei 
12.594/2012, o prazo máximo 
de reavaliação da medida 

socioeducativa de liber dade 
assistida é de no máximo de seis 
meses, sendo que sua prorrogação 
deve ser calcada em razões 
concretas oriun das da realidade 
psicossocial do adolescente, não 
podendo ser amparada na gravidade 
abstrata do ato infracional e em 
meras conjecturas desprovidas de 
fundamento fático.
SÚMULA CSDPES Nº. 44: É 
direito fundamental do adolescente 
e do jovem a garantia ao efetivo 
exercício da ampla defesa e do 
contra ditório. A defesa técnica na 
apuração de ato infracional não se 
restringe à verificação da autoria e 
da materialidade.
SÚMULA CSDPES Nº. 45: Caso o 
ministério público não represente e 
não se manifeste pela internação 
do adolescente apreendido em até 
24 horas, conforme dispõe o art. 
175, § 2º do ECA, deve o defensor 
público impetrar habeas corpus, 
figurando como autoridade coatora 
o juiz de direito, desde que tenha 
sido comunicado da apreensão do 
adolescente.
SÚMULA CSDPES Nº. 46: Não 
caracterizam antecedentes 
infracionais sim ples anotações 
constantes da FAI, que não tenham 
sido objeto de sentença transitada 
em julgado e, portanto, não 
podem ser valoradas em desfavor 
dos adolescentes, para fins de 
caracterizar a reiteração prevista 
no artigo 122, II da lei 8.069/90 
(enunciado nº: 444 do STJ).
SÚMULA CSDPES Nº. 47: Não 
cumpre o requisito legal previsto 
no artigo 186, §4º do ECA a 
juntada nos autos de relatório de 
equipe Interprofissional elaborado com 
base em ato infracional diverso do que o 
adolescente está sendo acusado.
SÚMULA CSDPES Nº. 48: A 
Defensoria Pública deve ser 
comunicada quando o adolescente 
for apreendido e não indicar 
advogado, em até 24 horas, 
por intermédio da interpretação 
extensiva em relação ao disposto 
no art. 306, § 1º do código de 
processo penal.
SÚMULA CSDPES Nº. 
49: Inconstitucionalidade e ilegalidade 
de atos adminis trativos ou judiciais 
que determinem o “acolhimento/
abriga mento compulsório” de crianças 
e adolescentes. Artigo 227 da 
constituição da república e 101, § 1º 
da lei 8.069/90. Proposi tura de ação 
civil pública.
SÚMULA CSDPES Nº. 50: A 
execução da medida socioeducativa 
como um processo: a lei n. 
12.594/12, que institui o sistema 
nacional de atendimento 
socioeducativo (sinase), trata de 
direitos subjetivos materiais dos 
adolescentes e cria um autônomo 
processo de execução das medidas 
socioeducativas, a ser desenvolvido 
de forma judicializada, dialética, 
contraditória, participativa e em 
tempo razoável.
SÚMULA CSDPES Nº. 51: O 
direito à convivência familiar e 
comunitária deve ser garantido 
aos adolescentes privados de 
liberdade que não tenham vedação 
para atividade externa e seja 
aconselhado pela equipe técnica 

da entidade através do plano 
individual de atendimento.
SÚMULA CSDPES Nº. 
52: Elaboração do PIA - plano 
individual do adolescente/sinase - 
em 45 dias. Direito líquido e certo 
do adolescente em cumprimento 
de medida socioeducativa de 
semiliberdade ou internação. 
Descumprimento do prazo 
pela entidade de atendimento. 
Necessidade de o defensor público 
impetrar mandado de segurança, 
e outras medidas penais e 
administrativas cabíveis, em favor 
do(a) adolescente em face do 
gestor.
SÚMULA CSDPES Nº. 53: É 
ilegal o recebimento do recurso 
de apelação apenas no efeito 
devolutivo sem que haja 
fundamentação concreta quanto a 
não concessão do efeito suspensivo 
em favor de adolescente submetido 
a medida socioeducativa em meio 
fechado.
SÚMULA CSDPES Nº. 54: É 
possível a adoção conjunta homo 
afetiva.
SÚMULA CSDPES Nº. 55: Na 
ação de adoção unilateral, é 
desnecessária a destituição de 
poder familiar, podendo ser feita a 
adoção com a inclusão do nome do 
pretenso adotante ao lado do nome 
dos genitores registrais.
SÚMULA CSDPES Nº. 56: O 
atendimento presencial dos 
defensores públicos nos serviços 
de acolhimento é prerrogativa 
institucional e garantia de 
assistência jurídica integral.
SÚMULA CSDPES Nº. 57: 
Qualquer proposta de redução da 
maioridade penal, seja por lei ou  
através  de  emenda  constitucional,  
gera responsabilidade internacional 
do Estado Brasileiro por violar o 
art. 19 da  Convenção  Americana  
de  Direitos  Humanos,  arts.  1º  
e  41,  da Convenção sobre os 
direitos da criança, e os princípios 
da interpretação pro homine e da 
proibição do retrocesso social.
SÚMULA CSDPES Nº. 58: A criança 
e o adolescente devem figurar como 
parte nas ações de acolhimento e 
de destituição do poder familiar, 
através da formação de um 
litisconsórcio necessário unitário 
passivo, garantindo-se sua condição 
de sujeito de direitos e seu direito à 
efetiva participação processual.
SÚMULA CSDPES Nº. 59: 
Os institutos do indulto e da 
comutação de pena aplicam-se, 
no que couber, à execução das 
medidas socioeducativas.
SÚMULA CSDPES Nº. 60: 
A remissão constitui  direito  
subjetivo  do adolescente à 
transação socioeducativa, devendo 
ser garantido o direito à assistência 
jurídica antes de sua homologação.
SÚMULA CSDPES Nº. 61: 
Tratando-se de ato infracional, 
ainda que o microssistema recursal 
previsto no  art.  198  do  ECA  seja  
o  do  Código  de  Processo  Civil,  em  
respeito  aos  princípios processuais 
penais da vedação à reformatio in 
pejus e da preclusão, não é cabível 
a interposição de recurso adesivo 
pelo ministério público visando a 
reforma da sentença para agravar 
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a situação do adolescente.
SÚMULA CSDPES Nº. 62: O 
esgotamento do prazo máximo 
de reavaliação enseja presunção 
absoluta de cumprimento das 
metas do PIA, com atingimento 
da finalidade socioeducativa da 
medida, na forma do art. 46, II, da 
Lei n. 12.594/2012.
SÚMULA CSDPES Nº. 63: Aos 
atos praticados com violência 
ou grave ameaça a pessoa, no 
momento da aplicação da medida 
socioeducativa mais adequada, 
bem como na sua  execução,  deve  
ser  observada  a distância  entre o 
local  do  cumprimento  da  medida  
e  a  residência  do adolescente, 
aplicando-se, se for o caso, medida 
menos gravosa quando inexistir  
vaga  para  cumprimento  de  medida  
de  privação  de  liberdade próxima  
a  sua  residência,  preservando,  
assim, os  vínculos  familiares e 
comunitários, princípio norteador 
de todo o sistema protetivo.
SÚMULA CSDPES Nº. 64: 
Por não possuir previsão 
legal, a imposição de medida 
socioeducativa em caráter cautelar 
diversa da internação constitui 
constrangimento ilegal.
SÚMULA CSDPES Nº. 65: É 
ilegal a divulgação de imagens, 
nomes e abreviações ou quaisquer 
outros elementos que venham a 
identificar adolescentes ou crianças 
a quem se atribui autoria de ato 
infracional mesmo após alcançada 
a maioridade em razão do sigilo. 
SÚMULA CSDPES Nº. 66: É 
cabível o pedido de extinção 
de medida socioeducativa de  
internação  e semiliberdade  ou  
sua  substituição  por  medidas  
em  meio  aberto  quando  o(a) 
Defensor(a) Público(a) se deparar 
com indícios de maus tratos, 
violência e tortura.
SÚMULA CSDPES Nº. 67: É ilegal 
a determinação de expedição de 
mandado de busca e apreensão 
para imposição de internação, 
antes do trânsito em julgado, 
quando o adolescente respondeu o 
processo em liberdade.
SÚMULA CSDPES Nº. 68: É 
ilegal a colocação em família 
substituta para fins de adoção em 
procedimento  de  acolhimento  
institucional  ou  familiar  sem  
prévia  sentença  de destituição do 
poder familiar ou concordância dos 
genitores. É necessária a nomeação 
de curador especial quando se 
tratar de genitores adolescentes, 
com base no artigo 142, parágrafo 
único, da Lei 8069/90.
SÚMULA CSDPES Nº. 69: 
Adolescente  que  responde  em  
liberdade  ao  procedimento 
deve  ter  assegurado  o  direito  
de  aguardar  em  liberdade  o  
desfecho  das  vias impugnativas. 
O art. 9° da Resolução 165 do CNJ 
é flagrantemente inconstitucional 
eis que prevê hipótese de 
execução antecipada de medida 
socioeducativa. Princípios de 
presunção de inocência e da 
atualidade. Aplicação subsidiária do 
art. 387 § 1° do CPP.
SÚMULA CSDPES Nº. 70: 
A internação provisória só é 
cabível quando houver efetiva 

instrumentalidade  em  relação  
ao  procedimento,  não  sendo  
fundamentação  idônea simples 
referências genéricas à gravidade 
em abstrato do ato infracional 
imputado, ou a indícios de autoria 
e materialidade (não demonstrados 
no caso concreto), sob pena de  
nulidade  (artigo  93,  IX,  CRFB).  
Plena  efetividade  do  princípio  da  
presunção  de inocência.
SÚMULA CSDPES Nº. 71: Não 
cabe às partes requerer e ao juiz 
deferir, no momento da audiência 
de reavaliação, a realização de outro 
parecer técnico, pois já ocorreu 
preclusão, conforme determina o § 
1º, do artigo 42 do SINASE.
SÚMULA CSDPES Nº. 72: É 
recomendável que a defesa alegue 
a exclusão da responsabilidade 
infracional (dupla inimputabilidade) 
em relação ao adolescente portador 
de alienação mental  em razão de 
doença mental ou dependência 
química, requerendo a realização 
de perícia  médica comprobatória 
após a apresentação do adolescente 
ou por ocasião da defesa prévia, 
nada obstando que o pedido seja 
feito a qualquer tempo antes da 
sentença. A aplicação de eventual 
medida  protetiva  deverá  observar 
a  lei  10.216∕2001, respeitando o 
contraditório  e  a  execução  sendo  
acompanhada  pelo  Defensor Público.
SÚMULA CSDPES Nº. 73: É 
ilegal a decretação de internação 
provisória seguida de designação 
de audiência de apresentação 
para data posterior aos quarenta e 
cinco dias, devendo ser remediada 
através do manejo do habeas 
corpus.
SÚMULA CSDPES Nº. 74: Não 
constitui óbice à viabilidade da adoção 
intuitu personae  a  inobservância  
da  prévia  inscrição  no Cadastro  
Nacional  de  Adotantes ou da ordem  
cronológica  das habilitações  nele  
estabelecida,  cabendo  a  alegação  
de inconvencionalidade  da  restrição  
estabelecida  no  parágrafo  13  do 
artigo  50  do  ECA,  por  violação  à  
Convenção  sobre  os  Direitos  da 
Criança da Organização das Nações 
Unidas.
SÚMULA CSDPES Nº. 75: Deverá 
ser garantido o cumprimento das 
medidas protetivas e socioeducativas 
a criança e ao adolescente transexual 
de acordo com seu sexo psicológico, 
e não biológico; independente do 
ajuizamento  de  ação  de retificação  
do  gênero  em  seu  registro  de  
nascimento  e  de cirurgia de 
transgenitalização. 
SÚMULA CSDPES Nº. 76: Deverá 
ser garantida a visita íntima entre 
adolescentes em conflito com a lei 
que mantenham relacionamento 
estável independente da orientação 
sexual, inclusive em  cumprimento  
de  medida  de  internação  na  
mesma unidade.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2016.

LEONARDO OGGIONI 
CAVALCANTI DE MIRANDA

Defensor Público-Geral
Presidente do Conselho Superior

PHELIPE FRANÇA VIEIRA
Subdefensor Público-Geral

Conselheiro

LÍVIA SOUZA BITTENCOURT
Corregedora-Geral

Conselheira

BRUNO DANORATO CRUZ
Conselheiro

GEANA CRUZ DE ASSIS SILVA
Conselheira

LUIZ CESAR COELHO
Conselheiro

RAFAEL MIGUEL DELFINO
Conselheiro

RICARDO WILLIAN PARTELLI
Conselheiro

HELIO ANTUNES CARLOS
Conselheiro

PEDRO PESSOA TEMER
Conselheiro

MARCELLO PAIVA DE MELLO
Conselheiro

MAURO FERREIRA
Conselheiro

LEONARDO GOMES CARVALHO
Conselheiro

ROBERT URSINI DOS SANTOS
Conselheiro

PEDRO PAULO LEITÃO DE 
SOUZA COELHO

Presidente da ADEPES
Protocolo 260742

CONSELHO SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA

RESOLUÇÃO DO CSDPES N.º 
022/2016

Altera a Resolução CSDPES n.º 
012/2012 (Regulamento do 
Concurso para Defensor Público) - 
alterada pelas Resoluções CSDPES 
n.º 020/2012, n.º 004/2015, n.º 
007/2016 e n.º 016/2016.

O Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado do 
Espírito Santo, no uso de seu poder 
normativo, estabelecido pelo art. 11, 
III, da Lei Complementar Estadual n.º 
55, de 23 de dezembro de 2004, com 
as devidas alterações posteriores,

RESOLVE:

ALTERAR a Resolução CSDPES 
n.º 012/2012, publicada no Diário 
Oficial do Estado do dia 08 de maio 
de 2012, nos termos seguintes:

Art. 1º -  O artigo 37, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 37º - Constará no Edital 
a remuneração do Defensor(a) 
Público(a) Substituto(a), Nível 1.

Art. 2º - Essa Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
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- AVISO CORREGEDORIA 
GERAL Nº 012/2016 -

A CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no uso das atribuições que lhe 
conferem a Lei Complementar 
Federal nº 80/94 e a Lei 
Complementar Estadual nº 55/94:

FAZ SABER a todos quantos 
o presente aviso virem ou dele 
tiverem conhecimento, que 
serão instaladas e realizadas 
CORREIÇÕES ORDINÁRIAS NAS 
DEFENSORIAS DE CACHOEIRO 
DE ITAPEMIRIM, no período de 
12 a 16 de setembro de 2016, a 
partir das 11h00, nos termos do 
art. 105, inc. I; art. 133, inc. I, 
ambos da LC federal nº 80/94; 
e art. 8°, inc. II, da LC estadual 
nº 55/94, e para a qual ficam 
convidados os Magistrados, 
Promotores de Justiça, Advogados, 
Serventuários, demais autoridades, 
assistidos e interessados em geral, 
oportunidade em que, além da 
fiscalização da regularidade do 
serviço, da atividade funcional e 
da conduta pública dos Defensores 
Públicos, também serão recebidas 
quaisquer informações sobre o 
serviço prestado pela Instituição.

Publique-se.

Vitória, 29 de agosto de 2016.
LÍVIA SOUZA BITTENCOURT
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