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ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA – ESDEP 

PORTARIA ESDEP 003/2019 

 
ENUNCIADOS APROVADOS NA SEMANA ANUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA 

A Diretora da Escola Superior da Defensoria Pública, no uso das atribuições do art. 75, II, III, IV 

e XV, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, 

CONSIDERANDO que a uniformização da atuação dos órgãos de execução da Defensoria 

Pública é necessária para o constante aprimoramento dos serviços da instituição, respeitada a 

independência funcional, 

CONSIDERANDO que os Encontros Temáticos de Defensores Públicos são espaços 

democráticos de livre discussão adequados à formulação de teses institucionais destinadas a 

orientar a uniformização dos trabalhos, 

CONSIDERANDO que é papel da Escola Superior da Defensoria Pública orientar 

metodologicamente os órgãos de execução e velar pela precisão técnica dos trabalhos 

resultantes dos Encontros Temáticos, 

RESOLVE publicar ENUNCIADOS APROVADOS NA SEMANA ANUAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA de 2019, nos seguintes termos: 

 
Art. 1º - Os enunciados publicados ao final desta portaria resultaram da discussão livre de 

Defensores Públicos em encontros temáticos referentes às seguintes áreas de atuação: 

I – Cível; 

 

II - Fazenda Pública; 

 

III – Criminal e Execução 

Penal; IV – Curadoria; 

V – Defesa da Criança e do 

Adolescente; VI – Direitos Humanos; 

VII – Família; 

 

VIII – Instância Superior com Atuação na Área Criminal; 

IX – Instância Superior com Atuação na Área Cível; 

X – Proteção à Pessoa Idosa. 
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Art. 2º - Os enunciados publicados ao final desta portaria constituem teses institucionais a serem 

observadas pelos Defensores Públicos, sem caráter vinculante, servindo como orientação para 

a uniformização dos trabalhos, respeitada a independência funcional. 

Art. 3º - A aprovação dos enunciados publicados ao final desta portaria exigiu maioria simples 

dos defensores presentes e devidamente inscritos nos encontros temáticos. 

Art. 4º - Após a sua aprovação, os enunciados foram encaminhados pelas Coordenações à 

Escola Superior da Defensoria Pública para padronização de formatação e análise de conteúdo. 

Art. 5º - Todos os enunciados aprovados, e que não se mostraram evidentemente incompatíveis 

com o ordenamento jurídico em vigor, estão sendo publicados ao final desta portaria, após 

adequação formal, sem qualquer alteração de conteúdo. 

Art. 6º - Os presentes enunciados podem ser alterados, por maioria simples, em encontros 

temáticos de Defensores Públicos, convocados para este fim, exclusivamente ou não, sejam eles 

realizados ou não durante os encontros temáticos. 

Art. 7º - Os enunciados novos, aprovados nas reuniões temáticas de 2019 e nos encontros 

subsequentes, seguirão a numeração iniciada com a publicação dos enunciados da Semana 

Anual da Defensoria Pública de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 com as devidas correções. 

Art. 8º - Os enunciados aprovados na Semana Anual da Defensoria Pública de 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2018, que tenham sido expressamente revogados ou alterados nas reuniões 

temáticas de 2019, estão publicados nesta portaria, nos anexos referentes a cada área de 

atuação. 

Art. 9º – Os enunciados aprovados na Semana Anual da Defensoria Pública de 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 e 2019, que não tenham sido expressamente revogados ou alterados, na forma do 

art. 8º, permanecem em vigor. 

Salvador, 12 de dezembro de 2019. 

SORAIA RAMOS LIMA 

Diretora da ESDEP 
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ANEXO I – ENUNCIADOS DA ÁREA CÍVEL 

ENUNCIADOS ALTERADOS OU REVOGADOS 01 

– REDAÇÃO ORIGINAL 

01 – O preceito constitucional da manutenção do valor real dos benefícios (art. 201, §3º, da CF) 

não se confunde com a sua equivalência em número de salários mínimos, salvo no período em 

que vigorou o art. 58 do ADCT – abril/1989 a dezembro/1991, razão  pela qual falece de lastro 

jurídico às ações revisionais fundadas exclusivamente nesse argumento. 

01 – REDAÇÃO ATUAL 

 

01 – REVOGADO (MATÉRIA AFETA À FAZENDA PÚBLICA) 

 

02 – REDAÇÃO ORIGINAL 
 

02 – A correção pelos índices de variação da ORTN/OTN, aplicada aos benefícios concedidos 

entre o advento da Lei nº 6.243/77 e a promulgação da Constituição Federal de 1988, não atinge 

aqueles com natureza nitidamente acidentária. 

02 – REDAÇÃO ATUAL 
 

02 - REVOGADO (MATÉRIA AFETA À FAZENDA PÚBLICA) 

 
13 – REDAÇÃO ORIGINAL 

 
13 – Compete ao Defensor Público com atribuição inaugural avaliar, observada a legislação 

sobre a matéria, os respectivos valores a serem atribuídos à causa, de forma a preservar uma 

condenação sucumbencial condigna com o empenho e zelo devotados pela Instituição para o 

patrocínio da causa. 

13 – REDAÇÃO ATUAL 

 

13 – REVOGADO 

 

14 – REDAÇÃO ORIGINAL 
 

14 – É admissível a cobrança de verbas sucumbenciais, pela Defensoria Pública em face do 

Estado, com base no art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, com 
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redação dada pela Lei Complementar Federal nº 132/09, que não foi objeto de análise pela 

Súmula 421 do STJ. 

14 – REDAÇÃO ATUAL 

 

14 – REVOGADO (MATÉRIA AFETA À FAZENDA PÚBLICA) 

 

15 – REDAÇÃO ORIGINAL 
 

15 – Após esgotados os meios processuais cabíveis, no caso de não localização do assistido 

pelo Poder Judiciário para informar se tem interesse ou não no prosseguimento do feito, é 

dispensável a interposição de recurso da decisão que extinguir a ação sem resolução do mérito, 

sem embargo das comunicações administrativas cabíveis. 

15 – REDAÇÃO ATUAL 

 
15 – Após esgotados os meios processuais cabíveis, no caso de não localização do assistido 

pelo Poder Judiciário para informar se tem interesse ou não no prosseguimento do feito, é 

dispensável a interposição de recurso da decisão que extinguir a ação sem resolução do mérito. 

17 – REDAÇÃO ORIGINAL 
 

17 – O Defensor Público priorizará a solução extrajudicial das demandas no âmbito do Sistema 

Único de Saúde. 

17 – REDAÇÃO ATUAL 
 

17 – REVOGADO (MATÉRIA AFETA À FAZENDA PÚBLICA) 
 

20 – REDAÇÃO ORIGINAL 
 

20 – Nos processos em que for negada a verba sucumbencial contra o Estado, caberá ao 

Defensor recorrer da decisão visando a superação da súmula 421 do STJ. 

20 – REDAÇÃO ATUAL 

 
20 – REVOGADO (MATÉRIA AFETA À FAZENDA PÚBLICA) 

 
22 – REDAÇÃO ORIGINAL 



5 
 

22 – Os artigos 464 § 1º do CPC, inciso II, e 472 do CPC legitimam a desnecessidade de 

produção de prova pericial em demandas de saúde, inclusive no âmbito de mandado de 

segurança. 

22 – REDAÇÃO ATUAL 

 
22 – REVOGADO 

 
ANEXO II ENUNCIADOS DA ÁREA DE FAZENDA PÚBLICA 

ENUNCIADOS ALTERADOS OU REVOGADOS 

04 – REDAÇÃO ORIGINAL 

 
04 – Sempre que houver descumprimento contratual de cunho consumerista, sugere-se, para a 

postulação de danos morais, a adoção dos padrões indenizatórios definidos pelo Superior 

Tribunal de Justiça, salvo situações excepcionais. 

04 – REDAÇÃO ATUAL 

 
04 – REVOGADO (MATÉRIA AFETA À ÀREA CÍVEL) 

 
18 – REDAÇÃO ORIGINAL 

 
18 – Nas obrigações de fazer que envolvam plano de saúde, será pedido danos morais se o 

assistido assim se manifestar expressamente, e se o Defensor Público entender cabível. 

18 – REDAÇÃO ATUAL 

 
18 – REVOGADO (MATÉRIA AFETA À ÀREA CÍVEL) 

 
ENUNCIADOS NOVOS 

 

24 – As expressões "exceto (...) contra entes da administração direta e indireta” presentes no 

art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 11.045/08 e no art.265 da LC26/2006 violam o art. 22, inc. I da 

CF que atribui privativamente à União competência para legislar sobre direito processual, bem 

como o art. 134, § 2º CF, que assegura autonomia funcional e administrativa à Defensoria 

Pública. 

 

25 – As expressões "exceto (...) contra entes da administração direta e indireta” presentes no 

art. 3º, inc. I, da Lei Estadual nº 11.045/08 e no art.265 da LC26/2006 
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encontram-se atualmente com eficácia suspensa desde a promulgação da Lei Complementar 

Federal nº 132/09, que deu nova redação ao art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar Federal nº 

80/94, a teor do que dispõe o art. 24, § 4º, da Constituição Federal. 

 

26 – É admissível, nos juizados especiais, a renúncia ao prazo recursal em sentença de extinção 

do processo sem resolução de mérito e a repropositura imediata da demanda pelo defensor com 

atuação judicial, quando for mais favorável ao Assistido, não houver ônus processuais fixados a 

este e houver atendimento aos princípios de celeridade processual e da eficiência; situações nas 

quais a interposição de recurso poderia trazer mais atrasos ao julgamento de mérito da demanda 

deste. 

 

27 – Em caso de falecimento da parte assistida, não há mais hipótese de atuação da Defensoria 

Pública na representação legal em legitimidade ordinária, devendo ser suspenso o processo 

conforme artigos 110 e 313 do CPC, ressalvada a possibilidade de habilitação processual de 

eventuais sucessores hipossuficientes que procurem esta Instituição. 

 

28 – Admite-se a não-interposição de recurso contra sentença que julga parcialmente 

procedente o pedido para a disponibilização do tratamento de saúde, todavia condicione à fila de 

regulação, quando existirem elementos nos autos ou no SIGAD que indiquem que não há indícios 

de que a fila trará prejuízos a tratamento eletivo ou, em caso de tratamento de EMERGÊNCIA, 

houver transcorrido prazo considerável desde a concessão da tutela de urgência, sem que haja 

informação recente de descumprimento da ordem judicial. 

 

29 – É recomendável a juntada de cópia de prontuário médico em ações de produção antecipada 

de provas e de indenização por danos materiais e/ou morais decorrentes de falhas no serviço de 

saúde. 

 

30 – Na hipótese na qual for indispensável a realização de protocolo de petição inicial para 

redistribuição de autos pela Defensoria Pública, é necessária a juntada de cópia integral dos 

autos originários nos quais houve declaração de incompetência, o que pode 
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ser realizado tanto pelo Defensor que acompanha o processo judicial, quanto pelos defensores 

com atuação extrajudicial. 

 

31 – Verificando o Defensor Público a ocorrência de demandas repetitivas, avaliará a 

possibilidade de atuação coletiva extrajudicial ou judicial contra o Município, ou, sendo questão 

afeta à responsabilidade do Estado, promoverá a abertura de procedimento tendente a averiguar 

se a reiteração de demandas também é comum às demais Defensorias, podendo servir-se do 

auxílio da respectiva Coordenação. 

 

32 – Nos pedidos indenizatórios em face da Fazenda Pública, em se tratando de caso que, 

baseado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o valor da indenização supere o valor do 

teto dos juizados especiais da fazenda pública, caso o assistido opte, ainda assim, pelo 

procedimento nos juizados especiais, essa opção constará expressamente em termo de 

declarações que acompanhará a petição inicial. 

 

 
ANEXO III – ENUNCIADOS DA ÁREA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL 

 
NÃO FORAM APROVADOS NOVOS ENUNCIADOS 

 
 

 
ANEXO IV – ENUNCIADOS DA ÁREA DE CURADORIA 

ENUNCIADOS ALTERADOS OU REVOGADOS 

12 – REDAÇÃO ORIGINAL 

 
12 – A Curadoria deve arguir a decadência, se, da constituição do crédito tributário até a inscrição 

na dívida ativa, tiver transcorrido prazo superior a cinco anos. 

12 - REDAÇÃO ATUAL 

 
12 - A Curadoria deve arguir a decadência, se, da constituição do crédito tributário até a inscrição 

na dívida ativa, tiver transcorrido prazo superior a cinco anos; bem como a litigância de má fé em 

face da propositura. 

27 – REDAÇÃO ORIGINAL 



8 
 

27 – A Curadoria especial deverá suscitar a nulidade do ato citatório, quando no mandado de 

citação por hora certa não se fizer constar expressamente a advertência do 

§4º do art. 253 do CPC/2015, bem como do edital publicado, não se fizer constar a advertência 

similar prevista no inciso IV do art. 257 do CPC/2015. 

27 - REDAÇÃO ATUAL 
 

27 – A curadoria especial deverá suscitar a nulidade do ato citatório, quando no mandado de 

citação por hora certa não se fizer constar expressamente a advertência do 

§4 do art. 253 do CPC/2015, bem como do edital publicado, não se fizer constar a advertência 

similar prevista no inciso IV do art. 257 do CPC/2015; bem como deverá constar nos autos a 

comprovação da expedição da carta/telegrama/correspondência eletrônica do citando no prazo 

de 10 dias conforme dispõe o Art. 254 do CPC. 

ENUNCIADOS NOVOS 
 

41- De acordo com o entendimento da 3ª Turma do STJ no Resp. 5303/SP, nas execuções de 

dívida liquida e certa, incide correção monetária desde o vencimento do título. Em face de tal 

entendimento, entende a curadoria que o valor dos honorários nas execuções deverá ser 

atualizado a partir do despacho que determina a citação e fixa os honorários em favor do 

exequente, tendo em vista o princípio da isonomia entre as partes. 

42- Em caso de arguição de matéria de ordem pública, quando não arguida anteriormente, 

deverá ser arguida em sede recursal, requerendo de logo a intimação da parte contrária a se 

manifestar, em observação ao princípio da dialeticidade. 

43- Tendo em vista recente decisão do STJ no julgamento de demanda repetitiva, no qual a 

Defensoria interviu como amicus curie, ficou determinado como início da contagem de prazo 

prescricional em ações de execução no qual se discute tributo de IPTU, o primeiro dia do ano de 

lançamento, sendo o parcelamento da administração municipal ato de mera liberalidade. 

44- Nas ações em que figuram no polo passivo pessoa jurídica, necessária é a juntada de 

contrato social e suas últimas alterações como documentos indispensáveis a propositura da 

ação. 
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45- Quando figura como ré pessoa jurídica, poderá ser consultado no site da JUCEB a situação 

legal; caso extinta, inativa ou cancelada, deverá ser requerida a intimação do autor para 

regularização do processo, tendo em vista que a personalidade jurídica se extinguiu. 

46- Nos procedimentos de cumprimento de sentença de réu citado por hora certa, necessária a 

sua intimação pessoal, vez que existe endereço certo nos autos; passando a ter exigibilidade a 

multa a partir do ato intimatório. 

47- Nos casos de execução de ICMS e ISS o prazo prescricional tem início a partir do não 

pagamento do tributo declarado pelo executado. 

48- Não há incompatibilidade entre o §4 do Art. 158 do Estatuto da Criança e adolescente e o 

§ 3 do art.256 do Código de Processo Civil, uma vez que as tentativas de localização do réu não 

se esgotam com envio de ofício a órgãos públicos. Não impedindo a consulta a banco de dados 

oficiais. 

49- A interdição fundamentada exclusivamente em laudo psicológico deve ser rechaçada pelo 

Curador, principalmente quando a causa de pedir estiver adstrita a doença prevista no CID, 

fazendo-se necessário complementação com outras provas. 

50- Nos casos de superidosos acometidos por doenças degenerativas cognitivas, o curador 

avaliará a imprescindibilidade da perícia médica, podendo ser considerado, por exemplo o exame 

psicossocial realizado pelo SAOF. 

ANEXO V – ENUNCIADOS DA ÁREA DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

NÃO FORAM APROVADOS NOVOS ENUNCIADOS 
 

ANEXOS VI – ENUNCIADOS DA ÁREA DE DIREITOS HUMANOS 

 
NÃO FORAM APROVADOS NOVOS ENUNCIADOS 

ANEXO VII – ENUNCIADOS DA ÁREA DE FAMÍLIA NÃO 

FORAM APROVADOS NOVOS ENUNCIADOS 

ANEXO VIII – ENUNCIADOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR COM ATUAÇÃO NA ÁREA 

CRIMINAL 
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NÃO FORAM APROVADOS NOVOS ENUNCIADOS 

 
ANEXO IV – ENUNCIADOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR COM ATUAÇÃO NA ÁREA CÍVEL 

NÃO FORAM APROVADOS NOVOS ENUNCIADOS 

 
ANEXO X – ENUNCIADOS DA ÁREA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA 

 
NÃO FORAM APROVADOS NOVOS ENUNCIADOS 

 


