
Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDAÇÃO CGDP Nº 005/17, de 09 de novembro de 2017.

Recomenda observância de procedimento

a ser adotado em caso de denegação de

atendimento  pelos  membros  da

Defensoria Pública.

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 105, XI, da Lei Complementar Federal nº 80/94, art. 36, XI, da Lei
Complementar  Estadual  nº  130/2017,  os  arts.  6º,  XVIII,  e  9º,  ambos  do  Regimento  Interno  da
Corregedoria, e:

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria  expedir  recomendações aos  membros da
Instituição sobre matéria afeta à sua competência; 

CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº
130/2017, é direito dos assistidos da Defensoria Pública do Estado de Goiás, além daqueles previstos
no  artigo  37  da  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988  e  demais  leis  e  atos
normativos internos, ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo Defensor Público do

Estado;

CONSIDERANDO que são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre

outras  previstas  em  lei,  deixar  de  patrocinar  ação,  quando  ela  for  manifestamente  incabível  ou

inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor Público-Geral do

Estado, com as razões de seu proceder, nos de acordo com o artigo 157, inciso X, da Lei Complementar
Estadual nº 130/2017;

CONSIDERANDO o disposto na Resolução CSDP nº 020/2016, que regulamenta os critérios
e  forma  de  aferição  (econômica,  jurídica,  social  e  organizacional),  e  também,  regulamenta  a
denegação do atendimento em hipóteses que vão além daquelas previstas em lei;

CONSIDERANDO  que  cumpre ao  membro  se  pautar  pela  concretização  do  direito  de
informação conferido a todas as pessoas que buscam o atendimento na Defensoria Pública, ainda que
se trate de hipótese de recusa de atendimento;

CONSIDERANDO que a recusa do atendimento só pode ser firmada, em caráter exclusivo,
por Defensor Público;

CONSIDERANDO  a  excepcionalidade  em  que  deve  haver  denegação  de  atendimento,
sobretudo nos casos de descabimento da medida e inconveniência aos interesses da parte, os quais
devem ser manifestos;

CONSIDERANDO que simples reclamações à Instituição ou ao membro não caracterizam,
por si só, quebra na relação de confiança a justificar a denegação de atendimento; 

CONSIDERANDO o crescente número de assistidos que tem tido denegado atendimento de
maneira informal e sem serem cientificados da possibilidade de recorrer da decisão;
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Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDA aos(às) Defensores(as) Públicos(as) que:

(I)  disponibilizem  comprovante  escrito  de  denegação  de  atendimento  ao  interessado,
conforme modelo previsto na Resolução CSDP nº 020/2016, orientando-o sobre o direito de ter revista
sua pretensão e tomando por termo as razões recursais do interessado analfabeto ou que manifeste
qualquer tipo de dificuldade para redigir o recurso, que deve ser encaminhado ao Defensor Público-
Geral pelo próprio membro, se for o caso;

(II) somente deneguem atendimento nas hipóteses previstas em lei ou na Resolução CSDP
nº 020/2016;

(III) informem o Defensor Público-Geral as razões que o levaram a denegar atendimento por
descabimento da medida, inconveniência aos interesses da parte ou quebra da relação de confiança,
independente de haver recurso do interessado;

RECOMENDA aos servidores, estagiários e demais colaboradores da Defensoria Pública
que  não  deneguem atendimento  ao  interessado  em qualquer  hipótese,  pois  se  trata  de  ato  de
responsabilidade exclusiva dos membros da Instituição.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
- Defensor Público Corregedor-geral -
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