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   Recomendação 12/2018 - Corregedoria/DPPA 
 

Dispõe sobre o uso moderado e com cautela das 
redes sociais de forma a não expor terceiros e a si 
mesmo, através de conteúdo em forma de texto, 
desenhos ou fotos, mantendo decoro pessoal e 
guardando conduta pública compatível com o cargo, 
assim como o dever de não expor informações que 
tenha tomado conhecimento em função do cargo ou 
função, e dá outras providências. 

 

A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições conferida pelos incisos IX, X, XI e XII, 

do art.105 da Lei Complementar Federal nº 80/1994, alterada pela Lei complementar 

nº 132/2009, c/c com o art.12 e o art.13, inciso XIV e XV, da Lei Complementar 

Estadual nº 054/2006: 

 

CONSIDERANDO que os direitos fundamentais à livre manifestação do 

pensamento e à inviolabilidade da liberdade de consciência devem conviver 

harmonicamente com outros direitos e garantias também previstos no texto 

constitucional, respeitando-se os limites étnicos, morais, sociais e familiares, bem 

como, a inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral, 

decorrente de sua violação (CF, artigo 5º, X); 

 

CONSIDERANDO que há limites à liberdade de expressão previstos na 

própria Constituição, quando em colisão com outros direitos fundamentais, dos quais 

podemos citar: a vedação do anonimato, o direito de resposta, o direito a ações 

indenizatórias, o direito à honra e à privacidade; 

 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública tem como objetivos a 

primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, a 

afirmação do Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos 
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humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, nos termos do art. 3º-A, da Lei Complementar 80/94; 

 

CONSIDERANDO que é dever dos defensores públicos e dos 

servidores observar as normas legais e regulamentares, em especial, o Código de 

Ética da Defensoria Pública, aprovado pela Resolução CSDP, de 10 de março de 

2014; 

 

CONSIDERANDO a liberdade individual dos servidores nas suas 

relações privadas, especialmente no uso de perfis pessoais nas redes sociais; 

 

CONSIDERANDO a natural associação da imagem e opiniões públicas 

dos servidores nas redes sociais, quando veiculam mensagens, vídeos e demais 

conteúdos à imagem da instituição, especialmente quando o servidor identifica-se 

em seu perfil como agente público ou quando as relações ali estabelecidas 

decorrem da atividade de seu cargo; 

 

CONSIDERANDO que os servidores públicos devem resguardar certos 

dados obtidos em sua atuação profissional, especialmente as informações de 

natureza pessoal e aquelas relativas à segurança da sociedade e do Estado, 

conforme regra do art. 5º, X, XXIII e LX, da Constituição Federal, segundo o qual: 

 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 

 

[…] 

 

XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 

de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;  
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[…] 

 

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 

quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

 

CONSIDERANDO que a falta ou a negligência no cumprimento do 

dever funcional, bem assim, o desrespeito para com os órgãos de Administração 

Superior da Instituição ou aos seus órgãos de segundo grau, são infrações 

disciplinares previstas no artigo 62 da Lei Orgânica da Defensoria; 

 

RECOMENDA:  

 

Art. 1º - Recomenda-se aos Defensores que se abstenham de publicar 

em suas páginas pessoais em redes sociais comentários que de qualquer forma 

permitam ou facilitem a exposição a terceiros de informações relevantes sobre casos 

concretos judiciais ou extrajudiciais de que tenham tomado conhecimento no 

exercício de suas funções, sem prejuízo da possibilidade de compartilhamento ou 

divulgação de publicações de perfis institucionais da Defensoria Pública.  

 

Art. 2º - Recomenda-se aos Defensores Públicos que evitem publicar 

em suas páginas pessoais em redes sociais conteúdos que possam ser 

interpretados como atos de preconceito em razão de origem, raça, sexo, cor, idade, 

gênero ou discriminação de qualquer outra natureza, contrastando com os objetivos 

da Defensoria Pública.  

 

Art. 3º - Recomenda-se aos Defensores Públicos que, ao manifestarem 

opiniões pessoais em suas páginas nas redes sociais, abstenham-se de as vincular 

à Instituição ou à sua atuação funcional e que mantenham o respeito e a urbanidade 

no trato com os destinatários das mensagens.  
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Art. 4º - Recomenda-se aos Defensores Públicos que guardem o 

decoro pessoal e mantenham ilibada conduta pública e particular que assegure a 

confiança do cidadão, sendo que os consectários de se externar um 

posicionamento, divulgar fotos pessoais ou de outrem, inclusive em redes sociais, 

não podem comprometer a imagem da Defensoria Pública e dos seus órgãos, nem 

violar direitos ou garantias fundamentais do cidadão.  

 

Art.5º - Recomenda-se, por fim, aos Defensores Públicos que utilizem 

o e-mail e demais meios de comunicação institucional exclusivamente para fins 

relacionados à atividade funcional. As disposições expostas nesta Recomendação 

aplicam-se, no que for compatível, aos Servidores, Estagiários e Contratados. 

   

  Art. 6º. Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.  

 

  Belém, 09 de agosto de 2018. 

 

   ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 
    Corregedor Geral 
 

 


