
PORTARIA CGDP Nº 011, de 07 de agosto de 2014. 
  
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 necessidade da Corregedoria Geral orientar a atividade funcional dos Defensores 
Públicos; 
CONSIDERANDO a atribuição para baixar normas, no limite de suas atribuições, visando à regularidade 
e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública; 
CONSIDERANDO o dever dos defensores públicos em observar as normas legais e regulamentares; 
CONSIDERANDO a necessidade de analisar os relatórios mensais de atividades dos Defensores 
Públicos, de organizar o serviço de estatística das atividades da Defensoria Pública e de manter 
atualizados os dados estatísticos de atuação dos membros; 
CONSIDERANDO a necessidade de sistematização e uniformização dos relatórios estatísticos a serem 
apresentados pelos membros da Defensoria Pública à Corregedoria Geral, e; 
CONSIDERANDO, por fim, a aprovação da Resolução CSDPES nº 002/2014, publicada em 06/05/2014, 
que regulamentou gratificação estabelecida em lei; 
  

RESOLVE: 
  
Art. 1º. Fica instituído, para fins estatísticos e sem prejuízo das demais obrigações junto aos outros 
órgãos da Administração Superior, o relatório de atividades nos plantões, conforme previsto no Anexo 
Único. 
  
Art. 2º. As informações prestadas através desse relatório, como resumo de todos os trabalhos 
realizados no cumprimento do plantão, tanto em matéria cível quanto criminal, são de exclusiva 
responsabilidade do defensor público, que deverá comprová-las sempre que solicitado. 
  
Art. 3 º. O relatório de atividades nos plantões, a ser subscrito em conjunto pelos Defensores Públicos 
designados, deve ser enviado à Corregedoria Geral em ate 05 (cinco) dias após a ocorrência do plantão, 
através do protocolo ou pelo endereço eletrônicocorregedoria@dp.es.gov.br, anexando o arquivo em 
formato “pdf” (portable document format). 
  
Art. 4º. Para fins estatísticos de atendimento, deverão ser consideradas todas as pessoas presentes que 
receberam orientação jurídica do Defensor Público. 
  
Art. 5 º. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
  

Vitória/ES, 07 de agosto de 2014. 
  

Gustavo Costa Lopes 
Defensor Público Corregedor Geral 

  

ANEXO ÚNICO 
  

Relatório de Atividades nos Plantões 
  

Data do Plantão: ___________________ 

Defensor Público Cível: ______________ 
Defensor Público Criminal: ___________ 
  
  

RELATÓRIO DE PLANTÃO 

ATIVIDADE QUANTIDADE 

Atendimento Criminal/Cível   

Auto de Prisão em Flagrante analisado   

Medida Urgente de Natureza Criminal   

Medida Urgente de Natureza Cível   

    

Observações: 
  
  

  
  

______________________   _______________________ 
DEFENSOR PÚBLICO CÍVEL DEFENSOR PÚBLICO CRIMINAL 

 


