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MEMORANDO CIRCULAR Nº 05/2022/CG/DPPA 
Belém, 30 de setembro de 2022. 

 
As Suas Excelências os (as) Senhores (as) 
Diretores (as) de Defensoria Pública 
Coordenadores (as) de Núcleos da Defensoria Pública 
Coordenadores (as) de Regional da Defensoria Pública 
Defensores (as) Públicos (as) do Estado do Pará 
 
Assunto: Cumprimento da IN 01/2014 – CG/DPPA. 

Prezados(as) Senhores(as),  

Cumprimentando-os(as), encaminho em anexo a Instrução Normativa nº 
01/2014 – CG/DPPA, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o(a) Defensor(a) Público(a) que 
exerce o Magistério apresentar semestralmente à Corregedoria-Geral declaração sobre o 
exercício do magistério em instituição de ensino objetivando a aferição da compatibilidade 
de horário, para que todos tenham ciência dos seus termos. 

Assim, solicito aos(as) membros(as) da Defensoria Pública, que exerçam o 
magistério ou qualquer atividade de ensino em instituições públicas ou particulares, o fiel 
cumprimento da referida Instrução Normativa. Solicito ainda que, para além da declaração 
exigida no artigo 1º da IN 01/2014 – CG/DPPA, informem à Corregedoria-Geral: a) o exercício 
da atividade de magistério em estabelecimento público ou privado; b) o nome do 
estabelecimento de ensino público ou privado; c) a disciplina ministrada; d) a respectiva 
carga horária; e) os respectivos horários das aulas ministradas. 

Esclareço que as atividades de ensino em cursos preparatórios para concursos 
públicos, em qualquer nível de carreira, são consideradas atividades de magistério e, 
portanto, estão compreendidas na Instrução Normativa IN 01/2014 – CG/DPPA.  

Esclareço ainda que o (a) Membro (a) que não exerce atividade de magistério 
deverá se manifestar formalmente, no prazo de até 10(dez) dias, informando que não 
desenvolve atividades de magistério para que se registre na ficha interna da Corregedoria. 

Informo ainda que, a declaração das instituições de ensino e as informações 
solicitadas acima deverão ser apresentadas em prazo improrrogável de 30 (dias) a contar do 
recebimento deste Memorando Circular por meio do sistema Processo Administrativo 
Eletrônico - PAE. 

Finalmente, solicito aos Diretores (as), aos Coordenadores (as) de Núcleos e 
aos Coordenadores (as) de Regional que imprimam ampla divulgação deste Memorando 
Circular a todos os Defensores (as) Públicos (as) do Estado do Pará, devendo efetuar a 
devolutiva de ciência via PAE. 

Sem mais para o momento, renovo meus votos de estima e apreço por Vossas 
Excelências. 

Atenciosamente. 

EDGAR MOREIRA ALAMAR 
Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado do Pará 


