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Recomendação 13/2018 - Corregedoria/DPPA 

 

Dispõe sobre o uso do crachá de identificação 
funcional. 

 

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 a identificação pelo uso de crachás garante um 

melhor ambiente profissional, facilitando a identificação do Servidor ou Estagiário 

pelo usuário da Defensoria Pública; 

 

CONSIDERANDO que o sistema de crachá facilita à Instituição maior 

controle no acesso de pessoas as suas dependências, aumentando a segurança 

interna; 

CONSIDERANDO que o uso do crachá de identificação possibilita a 

identificação dos Servidores e Estagiários pelos assistidos da Defensoria Pública; 

 

CONSIDERANDO que o uso do crachá poderá traduzir-se em maior 

respeito pelos assistidos da Defensoria Pública: 

 

RECOMENDA:   

 

Art. 1º - Todos os Servidores e Estagiários da Defensoria Pública, para 

efeito de identificação funcional, deverão  utilizar-se de crachá, conforme a norma do 

art. 12, da Instrução Normativa 03/2009; 

 

Art. 2º - O crachá de identificação deverá ser portado acima da linha da 

cintura, de forma visível, permitindo fácil e imediata identificação do seu usuário;  
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Art. 3º - A não observância da presente Recomendação e da norma do 

art. 12, da Instrução Normativa 03/2009, poderá ensejar prática de cometimento de 

falta disciplinar. 

 

Art. 4º - Os Servidores e Estagiários da Defensoria Pública que por 

ventura não possuam crachá de identificação deverão, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da publicação da presente Recomendação, procurar a Gerência de Gestão de 

Pessoas (GGP) para regularizar sua situação. 

  

  Art. 5º. Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.  

 

  Belém, 19 de outubro de 2018. 

 

 

CESAR ASSAD 
Corregedor Geral 

 

 


