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   Recomendação 07/2015 - Corregedoria/DPPA 

 
 
DISPÕE SOBRE OS DEVERES DOS DEFENSORES EM 
ATENDER COM PRESTEZA ÀS SOLICITAÇÔES DOS 
INTEGRANTES DA CARREIRA, DOS ÓRGAOS DE 1º e 2º 
GRAUS, DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA 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 é dever dos defensores públicos e dos 

servidores em observar as normas legais e regulamentares e em especial, o código 

de ética da Defensoria Pública, aprovado pela Resolução Nº 128/CSDP, de 10 de 

março de 2014, expressa como dever fundamental do membro da Defensoria 

pública tratar com respeito e urbanidade os colegas, as autoridades e os cidadãos 

com os quais mantem contato no exercício do cargo, não prescindindo de igual 

tratamento, conforme se observa em seus artigos 4º e 8º, Inciso VII; 

 

CONSIDERANDO que o Código de ética também consígna em seu 

artigo 14, que o Defensor Público tem o dever de cortesia para com os colegas; 

 

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; 
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CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição una, de 

maneira que os seus membros devem sempre laborar em colaboração mútua; 

 

   RECOMENDA: 

   

  Art. 1º. As solicitações formuladas por qualquer órgão de execução e 

atuação de Primeira e Segunda Instância da Defensoria Pública e dos órgãos da 

Administração Superior, através de e-mail institucional, ofício ou comunicação 

interna (memorando), no exercício exclusivo das respectivas atribuições funcionais, 

devem ser prontamente atendidas pelo membro da carreira destinatário. 

   

  Art. 2º. O Defensores Público destinatário deve fornecer resposta ou 

posicionamento ao órgão remetente, acerca da questão tratada no expediente 

recebido, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis e de maneira escrita, observada 

preferencialmente a mesma forma de comunicação utilizada pelo solicitante. 

 

  Art. 3º. A eventual impossibilidade de atendimento da solicitação, 

também deve ser noticiada, no mesmo prazo e forma indicados no artigo acima. 

 

  Art. 4º. Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.  

 

  Belém, 18 de março de 2015. 

 

   ANTONIO CARLOS DE ANDRADE MONTEIRO 
    Corregedor Geral 
 


