
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA DEFENSORA PÚBLICA-GERAL

DIO/ES de 19/03/2018 

ATO NORMATIVO DPG Nº 10, DE 16 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe  sobre  a  qualificação  cadastral  dos  Defensores  Públicos,
servidores  e  estagiários  para  fins  de  implementação  do  eSocial  e
altera o Ato Normativo DPG nº 004, de 25 de novembro de 2016
(Regulamento  de  Estágio  de  Complementação  Educacional  da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo). 

A  DEFENSORA  PÚBLICA-GERAL  DO  ESTADO  DO  ESPÍRITO  SANTO,  no  uso  de  suas
atribuições legais,

R E S O L V E: 

Art.  1º. Este  ato  dispõe  sobre  a  necessidade  de  regularização  cadastral  dos  Defensores  Públicos,
servidores  e  estagiários  para  fins  de implementação do eSocial  no âmbito  da  Defensoria  Pública  do
Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao Decreto Federal nº. 8373, de 11 de dezembro de 2014.

Art. 2º. Cumpre aos Defensores Públicos, servidores e estagiários da Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo proceder à regularização de seus dados cadastrais junto aos órgãos públicos integrantes da
base  de  dados  do  eSocial,  a  fim  de  possibilitar  o  envio  atualizado  de  informações  ao  Sistema  de
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas.

Art.  3º.  Os  Defensores  Públicos,  servidores  e  estagiários  que  apresentarem,  junto  a  outros  órgãos
públicos, inconsistências em seus dados cadastrais receberão da Gerência de Recursos Humanos e-mail
institucional  informando  quais  cadastros/documentos  devem  ser  regularizados,  para  as  devidas
providências, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da referida comunicação
eletrônica.

§1º. Para o fim do disposto no caput, a Gerência de Recursos Humanos deve informar, especificamente, a
cada destinatário, os cadastros/documentos que necessitam de atualização, tais como:

I - CPF suspenso;

II - CPF com data de nascimento divergente do informado;

III - CPF com nome divergente do informado;
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IV - NIS inconsistente;

V - CNIS com data de nascimento divergente do informado;

VI - CNIS sem CPF ou com CPF divergente.

§ 2º Na hipótese de não cumprimento do disposto no caput, serão os autos remetidos à Corregedoria-
Geral para apuração, na forma da Lei Complementar Estadual nº. 46/1994, sem menoscabo dos prejuízos
que poderão advir, como irregularidade de aposentadoria e impossibilidade de emissão da DIRF para fins
de declaração anual do Imposto de Renda. 

Art. 4º. O Ato Normativo DPG nº. 004, de 25 de novembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 13.............

XIII  –  Certidão  de  regularidade  cadastral  junto  ao  eSocial
(http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial) 

Art. 5º. A Coordenação de Administração e Recursos Humanos, órgão gestor do Manual de Recursos
Humanos, na forma do Ato Normativo DPG nº. 006/2017, deverá proceder à atualização das rotinas para
ingresso em cargo em comissão e ingresso em cargo de Defensor Público, a fim de exigir a certidão de
regularidade cadastral junto ao eSocial como requisito para ingresso na Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo.

Art. 6º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

                
 Vitória/ES, 16 de março de 2018.

                
                     

                SANDRA MARA VIANNA FRAGA 
    Defensora Pública-Geral

       


