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DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE DIAS PARA 
ATENDIMENTO E PRÁTICA DE ATOS 
JUDICIAIS PELAS DEFENSORIAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO PARÁ 

 

  A DEFENSORIA PÚBLICA GERAL e a CORREGEDORIA GERAL DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, a fim de dar fiel cumprimento ao 

disposto nos arts. 8º e IV e 13, XIV e XV, ambos da Lei Complementar Estadual nº 

54/06. 

  

  CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e 

instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus e instâncias, judicial 

e extrajudicialmente, dos direitos e interesses individuais e coletivos dos 

necessitados, de forma integral e gratuita, na forma do art. 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal. 

 

  CONSIDERANDO que além de sua relevante e essencial atuação 

judicial, são funções institucionais da Defensoria Pública do Estado do Pará, a 

promoção prioritária da solução extrajudicial dos litígios, visando à composição entre 

as pessoas em conflito de interesses por meio de mediação, conciliação, arbitragem 

e demais técnicas de composição e administração de conflitos; a difusão e a 

conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico; a 

promoção da ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a 

adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando o 

resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; a 

promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, 

abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e 

ambientais, e do consumidor, bem como a defesa dos interesses individuais e 

coletivos da criança do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades 
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especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos 

vulneráveis que mereçam proteção do Estado; 

 

  CONSIDERANDO a necessidade de observância dos princípios 

constitucionais, expressos ou implícitos, da eficiência, da economicidade, da 

razoabilidade e da proporcionalidade, fundamentos estruturantes do Estado 

Democrático de Direito e balizadores dos atos oriundos do Poder Judiciário, do 

Ministério Público e desta Defensoria Pública, no sentindo de evitar desperdícios de 

tempo no exercício da relevante função essencial jurisdicional do Estado; 

 

  CONSIDERANDO que a frequente colisão do dia e hora agendado 

para atendimento dos assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Pará e o dia 

e hora agendado para prática de atos processuais pelo Poder Judiciário, o que 

irremediavelmente prejudica a prática de um dos atos pela Defensoria Pública; 

 

  CONSIDERANDO ser comum o Defensor Público possuir diversos atos 

processuais para serem praticados em dias esparsos e em horários esparsos 

fazendo que o Defensor Público fique no fórum praticamente todos os dias da 

semana, aguardando a realização de audiências, aguardando a realização de uma 

audiência entre duas audiências a serem praticadas pelo Defensor, perdendo-se 

tempo e horas de trabalho; 

 

  CONSIDERANDO o baixo número de membros da Defensoria Pública, 

sendo necessário otimizar a atividade dos membros da Defensoria Pública; 

 

   CONSIDERANDO a necessidade estabelecer dias certos para 

atendimento dos assistidos da Defensoria Pública, a fim de se ter uma agenda de 

atendimento pública; 

 

   CONSIDERANDO a inexistência de dias certos para a prática de atos 

processuais, os quais são agendados pelos Magistrados da Justiça do Estado do 

Pará; 
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   CONSIDERANDO o Ofício Circular nº 085/2015-DA/CJRMB, de 20 de 

maio de 2015, de lavra da Exma. Desª. Corregedora de Justiça da Região 

Metropolitana de Belém, que entre outras disposições recomenda aos Magistrados 

Cíveis e Criminais da RMB, “Quando possível, a concentração das audiências das 

partes assistidas pela Defensoria Pública em dias certos da semana e em horários 

corridos.” 

 

   RESOLVE baixar a presente INSTRUÇÃO: 

 

Art. 1º. Os Defensores Públicos deverão propor aos Juízos perante os quais oficiem 

a CONCENTRAÇÃO e/ou PREFERÊNCIA de feitos e/ou atos processuais de 

atribuição da Defensoria Pública em determinados horários e dias da semana, 

especialmente quando em exercício cumulativo de suas atribuições em mais de uma 

Defensoria Pública, sempre objetivando a racionalização dos serviços e a efetivação 

dos princípios da eficiência, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

    

§ 1º. Para efetivação do previsto no caput, os membros da Defensoria Pública do 

Estado do Pará deverão, de acordo com suas atribuições e demandas de atividades 

judiciais e extrajudiciais, dividir os dias da semana em dias de atendimento e dias 

para prática de atos processuais judiciais ou administrativos, criando pauta pública 

para conhecimento do público em geral. 

 

§ 2º. A pauta para prática de atos processuais deverá ser imediatamente 

encaminhada a todos os Juízos em que o Defensor Público atue, solicitando que os 

mesmos, dentro de suas possibilidades, concentrem os atos processuais em que 

oficie a Defensoria Pública nos mesmos dias e em horário corrido de acordo com o 

Ofício Circular nº 085/2015-DA/CJRMB, bem como solicitando desde já a justificativa 

da ausência da Defensoria Pública nos dias em que os atos processuais em que a 
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Defensoria Pública atuar coincidirem com os dias destinados ao atendimento do 

público. 

 

§ 3º. A pauta de atendimento ao público deverá ser afixada no prédio da respectiva 

Defensoria Pública, em local de fácil visualização. 

  

Art. 2º. As pautas de atendimento e prática de atos processuais, assim como os 

expedientes encaminhados aos juízos em que oficiem deverão ser encaminhadas a 

Defensoria Pública Geral e Corregedoria Geral no prazo de 30 (trinta) dias após a 

publicação da presente instrução. 

 

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

 

   Belém, 01 de agosto de 2016. 

 

 

 
 

JENIFFER DE BARROS RODRIGUES ARAÚJO 
Defensora Pública Geral 

 
 
 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 
Corregedor Geral 

  

   


