
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DA CORREGEDORA GERAL

ATO NORMATIVO   CGDP Nº 007 /16

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, e:

CONSIDERANDO o  dever  dos  Defensores  Públicos  em  observar  as  normas  legais  e

regulamentares;

CONSIDERANDO que são deveres dos membros da Defensoria Pública desempenhar com

zelo e dedicação suas atribuições funcionais, as funções de sua competência e outras que lhe

forem atribuídas por lei, nos termos do art. 41, inc. XII da LC Estadual nº 55/94;

CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral é órgão da Administração Superior da Defensoria

Pública  do  Estado,  encarregada  da  orientação  e  fiscalização  da  atividade  funcional  e  da

conduta pública dos membros e dos servidores da Instituição com base no artigo 103 da Lei

complementar Federal 80/94, bem como artigo 8º da Lei Complementar Estadual 55/94;

CONSIDERANDO a previsão contida no art. 8º, inc. XVII da LC Estadual 55/94, que confere à

Corregedoria Geral a atribuição de “baixar normas, no limite de suas atribuições, visando à

regularidade  e  ao  aperfeiçoamento  das  atividades  da  Defensoria  Pública,  resguardada  a

independência funcional de seus membros”;

CONSIDERANDO que constitui prerrogativa dos membros da Defensoria Pública do Estado,

dentre  outras  que  a  lei  local  estabelecer,  ter  o  mesmo  tratamento  reservado  aos

Magistrados e demais titulares dos cargos das funções essenciais à justiça, nos termos

do art. 128, inc. XIII da Lei Complementar Federal 80/94;
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CONSIDERANDO  ainda que, nos termos do art.  55, inc.  I  da Lei  Complementar  Estadual

55/94, os membros da Defensoria Pública devem  ser  tratados com o mesmo respeito e

consideração reservado aos Magistrados e demais titulares dos cargos e das funções

essenciais à justiça. 

RESOLVE:

Art. 1º.  Os Defensores Públicos do Estado deverão observar e fazer cumprir a prerrogativa

prevista no art. 128, XIII da Lei Complementar Federal 80/94, e art. 55, I da Lei Complementar

Estadual 55/94, com zelo e urbanidade; 

Art. 2º.  O Defensor Público do Estado deverá requerer que o seu nome e cargo constem de

forma expressa no termo da audiência e nas atas de sessões de julgamento, da mesma forma

como são identificados os Magistrados e demais titulares dos cargos e funções essenciais à

justiça.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º. Este ato normativo entra em vigor na data de sua publicação.

 

Publique-se.

Vitória, 06 de junho de 2016.

LÍVIA SOUZA BITTENCOURT
- CORREGEDORA GERAL -
Defensoria Pública/ES
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