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DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

Vitória (ES), Sexta-feira, 11 de Janeiro de 2013
MUNICIPALIDADES E OUTROS

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 168 da LC 46/94, será computado
para todos os efeitos legais o tempo de serviço público efetivamente
prestado ao Estado do Espírito Santo, desde que remunerado;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 177 da LC 46/94, o tempo de
serviço público estadual será computado à vista de registros próprios
que comprovem a frequência do servidor público;

CONSIDERANDO, por f im, que o tempo de serviço prestado a outros
Poderes do próprio Estado, a órgãos da administração indireta, à União,
a outros Estados e aos Municípios e Territórios será computado à vista de
certidão passada pela autoridade competente (art. 178 da LC 46/94);

RESOLVE:

Art. 1 º. Os Defensores Públicos poderão encaminhar à Gerência de
Recursos Humanos, até o dia 22/02/2013, requerimento para atualização
dos assentamentos funcionais, devidamente instruído com documento
comprobatório do respectivo tempo de serviço público exercido, estadual
ou geral, a fim de que seja atualizada a lista de antiguidade.

Art. 2 º. Após o término deste prazo, a Gerência de Recursos Humanos
deverá enviar à Corregedoria Geral os requerimentos, juntamente com
as pastas  funcionais dos interessados, para análise, atualização dos
assentamentos funcionais e elaboração da lis ta de antiguidade, para
fins de remoção e promoção, referente ao ano de 2013.

Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória/ES, 09 de janeiro de 2013.

Gustavo Costa Lopes
Defensor Público Corregedor Geral

Protocolo 2515
_______________________________________________________________________________________________________________

PORTARIA CGDP Nº 001, de 07 de janeiro de 2013.

O CORREGEDOR 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 a necess idade da Corregedoria Gera l em orientar a
atividade funcional dos Defensores Públicos;

CONSIDERANDO a atribuição para baixar normas, no l imite de suas
atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades
da Defensoria Pública;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar a atuação dos membros
da Instituição;

RESOLVE:

Art. 1º. F ica instituído o modelo de Termo de Assistênc ia Jurídica e
Declaração de Hipossuficiência, conforme Anexo I, a ser empregado na
atuação funcional em favor de pessoa necessitada, nos termos da lei.

Art. 2º. Fica instituído o modelo de Lista de Atendimento de Assistidos,
conforme Anexo II, como meio de registro dos atendimentos realizados.

Art. 3 º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2013.

Gustavo Costa Lopes
Defensor Público Corregedor Geral

ANEXO I

TERMO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA

_________________________________________________________________________________,
(nome)

___________________, _______________________, _______________________,
  (nacional idade) (estado c ivil)(profissão/ocupação)
___________________________________________________________________,

(documento de identificação)
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,

(endereço)
_______________________________________________________________________,

(renda própria ou familiar)
______________________________________________________________________________,

(telefone(s) de contato)

DECLARO, diante da minha condição de hipossuficiência e na forma do
art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da República; do art. art. 2º da Lei

Complementar Estadual nº 55/94 e da Lei 1 .060/50, não estar em
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado
sem prejuízo próprio ou de minha família, e ciente de que, em caso de
falsidade desta declaração, f icarei sujeito às sanções previstas  na
legislação em vigor, inclusive a de natureza penal.
DECLARO, para tanto, estar amparado pela Defensoria Pública a fim de
obter assistência jurídica, integral e gratuita, em todos os graus, judicial
e extra judic ia l, especialmente para
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________________/ES, _____ de _____________de 20____.

____________________________________________________ assinatura do
(a) declarante)

ANEXO II 
 

LISTA DE ATENDIMENTO DE ASSISTIDOS 
 
PERÍODO: ___________________________________. 
OFÍCIO: _____________________________________. 
COMARCA: ___________________________________. 

Nº NOME (letra de forma) DOCUMENTO ASSINATURA 
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04 
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09 
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16 
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18 
   

19 
   

20 
   

____________________________ 
DEFENSOR PÚBLICO 

TERCEIRO ADITIVO CONTRATUAL
AO PROCESSO 008/2010
Processo nº. 49084216

CONTRATANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CONTRATADA: ESPÓLIO DO SR. WILSON TRAVAGLIA, REPRESENTADO PELA
INVENTARIANTE SRA. LUCILA VIEIRA DE SOUZA TRAVAGLIA.
OBJETO: locação de imóvel em Castelo/ES.
VALOR: 784,75 (setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos).

Vitória, 10 de janeiro de 2013.

  GILMAR ALVES BATISTA
Defensor Público Geral
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