
 

ESTADO DO PARÁ 
DEFENSORIA PÚBLICA 

GABINETE DO DEFENSOR GERAL 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05  DE 30 DE JUNHO DE 2011. 

Uniformiza a pratica dos atos de defesa e 
os procedimentos a serem adotados na 
Apelação Penal e nos demais recursos 
interpostos pelos Órgãos de Execução da 
Defensoria Pública do Estado do Pará e 
dá outras providências. 

 

O Defensor Público Geral no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, IV 
da Lei Complementar Nº 054, de 07 de fevereiro de 2006; 

Considerando o Direito Fundamental da razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, prevista no artigo 5º, 
inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Considerando que são objetivos da Defensoria Pública a primazia da dignidade 
da pessoa humana e a prevalência e efetividade dos direitos humanos. 

Considerando que é função institucional da Defensoria Pública exercer a ampla 
defesa e o contraditório em favor dos assistidos utilizando para isso todas as 
medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;  

Considerando que são direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além 
daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos, a 
qualidade e a eficiência do atendimento, bem como o patrocínio de seus 
direitos e interesses pelo defensor natural, nos termos do artigo 4º-A, da Lei 
Complementar Federal nº 80/1994. 

Considerando também a necessidade de compatibilizar as disposições do 
artigo 17, da Lei Complementar Estadual nº 054/2006, com os procedimentos 
recursais, principalmente o §4º, do Art. 600, do Código de Processo Penal 
Brasileiro. 

RESOLVE: 

Art. 1º DETERMINAR aos Defensores Públicos de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias, 
atuantes em processos criminais, que apresentem as respectivas contrarrazões 
aos recursos interpostos pelo Ministério Público ou pelo Assistente de 
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Acusação, uma vez o que o seu processamento se dá no juízo a quo e inexiste 
previsão legal para a sua apresentação perante a superior instância. 

Art. 2º DETERMINAR aos Defensores públicos de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias, 
atuantes em processos criminais, que no caso de interposição de Recurso em 
Sentido Estrito e para não frustrar o necessário juízo de retratação do juízo a 
quo, apresentem no ato da sua interposição as razões do Recurso, uma vez 
que não existe previsão legal para a sua apresentação perante a superior 
instância. 

Art. 3º DETERMINAR aos Defensores de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias que ao interpor 
recurso para qualquer instância ou quando promover ações de competência 
originária do Tribunal de Justiça do Estado ou dos Tribunais Superiores, a 
proceder o encaminhamento da petição à Coordenação da Entrância Especial, 
através do tele-fax (91)3276.6799 ou e-mail 
secretaria.especial@defensoria.pa.gov.br, para efeito de acompanhamento e 
continuação da defesa.  

Art. 4º DETERMINAR à Coordenação da Entrância Especial que comunique à 
Diretoria Metropolitana e do Interior ou à Coordenação do respectivo Núcleo 
quando possível, as quais ficarão responsáveis de informar ao Defensor 
Público respectivo, o resultado do julgamento dos recursos ou ações referidos 
no artigo anterior. 

PARÁGRAFO ÚNICO - RECOMENDAR as Diretorias referidas e as 
Coordenações de Núcleos, que criem e-mail’s específicos de comunicação e 
informar à Coordenação da Entrância Especial para efeito de cumprimento do 
caput deste artigo. 

Art. 5º RECOMENDAR aos Defensores públicos de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias 
atuantes em processos criminais, sobretudo quando se tratar de réu preso, que 
apresentem as razões das apelações criminais perante o juízo recorrido, por 
questões de celeridade processual, visando o melhor interesse do assistido.  

Art. 6º FACULTAR aos Defensores Públicos de 1ª, 2ª e 3ª Entrâncias atuantes 
em processos criminais, a possibilidade de apresentação de habeas corpus no 
Tribunal de Justiça do Estado, Tribunais Superiores e Supremo Tribunal 
Federal.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Os defensores Públicos que fizerem uso da faculdade 
prevista no caput deverão comunicar da interposição à respectiva coordenação 
e diretoria ao qual são vinculados, bem como à Entrância Especial para fins de 
acompanhamento do ato. 

Art. 7º A sustentação oral nas instâncias superiores será decidida 
conjuntamente pelas Coordenações, Diretorias respectivas e coordenação da 
entrância especial.    
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Art. 8º Os casos omissos ou excepcionais, bem como os conflitos de 
atribuições entre Membros da Defensoria Pública do Estado, serão apreciados 
e dirimidos pelo Defensor Público Geral, nos termos do artigo 8º, da Lei 
Complementar Estadual nº 54/2006. 

Art. 9º Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

Antonio Roberto Figueiredo Cardoso 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL 


