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   INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº   001 /10-DP/GAB DE 08 DE JUNHO DE 2010 

O Defensor Público Geral do Estado, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
8°, inciso I, IV e VIII da Lei Complementar n° 054, de 07 de fevereiro de 2006. 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, conforme postulado constitucional, incumbindo-lhe 
papel instrumentalizador no que diz respeito ao direito fundamental de acesso à 
Justiça; 

CONSIDERANDO a imperiosa necessidade de adaptar a estrutura orgânica da 
Defensoria Pública de modo à instrumentalizá-la para uma mais eficaz concretização 
de sua missão constitucional; 

CONSIDERANDO que a informação é elemento essencial do acesso à Justiça; 

CONSIDERANDO a necessidade de implantar e regulamentar o DISK-
DEFENSORIA- 129, serviço de atendimento receptivo telefônico da Defensoria 
Pública do Estado do Pará, com a finalidade de oferecer um pré-atendimento aos 
assistidos e encaminhá-los diretamente ao órgão competente, triando as causas que 
não fazem parte de nossas atribuições funcionais. 

RESOLVE: 

Art. 1º Fica instituído o DISK-DEFENSORIA-129, como instrumento de 
Relacionamento com o Cidadão e aperfeiçoamento institucional, com os seguintes 
objetivos: 

I – fornecer atendimento receptivo, por intermédio de central telefônica número 129, 
para assistidos de todo o Estado do Pará para análise e direcionamento do caso 
concreto ao órgão de atuação competente;   

II - realizar o agendamento do 1º atendimento com Defensor, informando endereço, 
dia e horários de atendimento; 

III – Informar relação dos documentos de acordo com o tipo de ação, andamento dos 
processos e endereços dos Núcleos de atendimentos de acordo com a 
especialidade ou endereço do cidadão;  



IV - prestar informações sobre endereço e telefone de entidades afins à Defensoria 
Pública do Estado do Pará, como forma de efetivar o direito à informação pública; 

V - gerar estatística do atendimento prestado pelo DISK-DEFENSORIA-129 com o 
objetivo de identificar as deficiências e carências de atendimento, assim como quais 
são os locais de maior demanda; 

Art. 2º O DISK-DEFENSORIA-129 informará aos assistidos que os mesmos poderão 
consultar a tramitação de seus processos: 

I - no site WWW.defensoria.pa.gov.br, clicando no link “consultas on-line de 
processos” 

II – no site WWW.tj.pa.jus.br, no link processo de 1º grau ou 2º grau 

III – no site WWW.defensoria.pa.gov.br, no link “cartilha Orientando e Defendendo” 
para saber o tipo de ação a ser ajuizada, relação de documentos e endereços dos 
Núcleos setoriais e regionais.  

Art. 3º O DISK-DEFENSORIA-129 funcionará de segunda à sexta-feira, inicialmente 
das 8:00 (oito) horas às 14:00 (quatorze) horas, nos dias úteis do expediente forense 
regular.  

Art. 4º O DISK-DEFENSORIA-129 será supervisionado pela Diretoria Metropolitana 
que responderá pelo serviço, coordenando os atendentes e os supervisores 
técnicos, assim como apresentando relatório bimestral das atividades desenvolvidas, 
ao Defensor Público Geral. 

Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
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