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Vitória (ES), Quarta-feira, 22 de Maio de 2013
PORTARIA CGDP Nº 015, de 21 de maio de 2013.

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Superior no s autos do pro cesso nº 54566169;

-RECOMENDAÇÃO GERAL Nº 008/2013Dispõe sobre a atuação de Defensores Públicos
nos processos que tenham advogado constituído.
O C ORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLIC A DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuiçõ es que lhe co nferem a Lei
Co mplementar Federal nº. 80/94 e a Lei C omplementar Estadual nº.
55/94, e:
CONSIDERANDO o dever dos defenso res públicos em observar as normas legais e regulamentares;
CONSIDERANDO a atribuição de o rientação e fiscalização da atividade
funcio nal dos membro s da Instituição;
C ONSIDERANDO a atribuição para expedir reco mendaçõ es gerais a
Defensores Público s, diante de info rmações recebidas o u obtidas durante inspeçõ es o u correições, sobre matéria afeta à Corregedoria;
C ONSIDERANDO a atribuição para baixar no rmas visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública;
CONSIDERANDO que são
desempenhar com zelo e
ções de sua competência
termos do art. 41, XII da

deveres do s membros da Defensoria Pública
dedicação suas atribuições funcionais, as fune outras que lhe forem atribuídas por lei, nos
LC 55/94;

CONSIDERANDO que o acusado que possuir condição econômica e não
constituir advogado arcará com os honorários decorrentes da defesa técnica, cujos valores serão revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, na forma do § 3º do art.
2º da LC 55/94, com redação alterada pelo art. 3º da LC nº 574/2010.

CONSIDERANDO a decisão pro ferida no procedimento de co nsulta nº
004/2012, no âmbito da Corregedoria Geral;
CONSIDERANDO, por fim, que o assunto já fo i o bjeto de deliberação
pela Co missão C riminal Permanente do C ondege;
RECOMENDA:
“AOS DEFENSORES PÚBLICOS A OBSERVÂNCIA DOS enunciados
nº 06 e 07 da comissão criminal permanente do condege.”
Enunciado nº 6: “Por se tratar de direito fundamental, a Defensoria Pública deve atuar nos processos criminais, independenteme nte da condição econô mico -finance ira do a cusa do,
respeitado, contudo, o direito deste de constituir um defensor
de sua confiança. No caso do acusado não ser pobre, deve ser
arbitrado honorários para a Instituição.”
Enunciado nº 7: “No caso de renúncia do advogado constituído, antes da Defensoria Pública assumir o patrocínio da causa,
é necessário que o réu seja intimado da renúncia do seu constituído e concedido prazo para constituir novo patrono ou se
manifestar quanto ao interesse em ser assistido da Defensoria Pública, informando-lhe que o silêncio implicará em remessa dos autos à Defensoria Pública.”
Vitó ria/ES, 21 de maio de 2013.
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