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Não dispensa do assistido por atraso no 

horário do acolhimento 

 

A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARÁ, a fim de dar fiel cumprimento ao disposto no artigo 17, XV do 

Regimento Interno da Defensoria Pública: 

 

CONSIDERANDO que é princípio constitucional da administração 

pública a eficiência; 

 

CONSIDERANDO que o horário de atendimento ao público da 

Defensoria Pública do Estado do Pará é das 8h as 14h;  

 

CONSIDERANDO a previsão de norma no manual de 

procedimentos das diretorias estabelecendo o horário das 7h e 30 min da manhã 

para a realização da triagem dos assistidos e do horário limite de 9h da manhã para 

os assistidos agendados chegarem ao respectivo local de atendimento; 

 

CONSIDERANDO a existência de reclamações perante a 

Corregedoria Geral de assistidos que foram dispensados pelo NARE sem 

atendimento ou reagendamento apenas por terem chegado a Defensoria após às 9h 

da manhã; 

 

CONSIDERANDO que os agendamentos dos assistidos são feitos 

apenas por dia, sem hora marcada, e o atendimento é realizado por ordem de 

chegada; 
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 RECOMENDA: 

 

Art. 1º. Que o NARE não dispense os assistidos agendados durante 

o acolhimento quando os mesmos chegarem após as 9h da manhã à Defensoria 

Pública; 

 

§ 1º. Os assistidos agendados deverão sempre ser encaminhados 

ao núcleo respectivo para atendimento, independente de seu horário de chegada à 

Defensoria Pública. 

 

§ 2º. Quando o atraso do assistido criar dificuldade que impeça o 

atendimento no dia do seu agendamento, a secretaria do núcleo deverá certificar o 

fato e a dificuldade existente para a realização do atendimento do assistido em 

razão do horário, detalhando no campo observação a dificuldade, remarcando o 

atendimento do assistido para a data desimpedida mais próxima na agenda, 

comunicando o fato a coordenação do núcleo; 

 

Art. 2º. A presente recomendação deverá ser encaminhada a 

coordenação do NARE e dos núcleos especializados da capital a fim de os 

coordenadores deem ciência da presente recomendação a todos os Defensores 

Públicos em atuação nos respectivos núcleos. 

 

Art. 3º. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

Belém, 19 de julho de 2016. 

 

 

ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 
Corregedor Geral 


