
Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDAÇÃO CGDP Nº 013/18, de 21 de novembro de 2018.

Orienta  os  membros  da  Defensoria

Pública sobre como se portar em relação

às  prerrogativas  funcionais  e  direitos  da

parte assistida.

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-Geral da Defensoria Pública, nos termos do
artigo 36 da Lei Complementar Estadual n. 130/2017, orientar e fiscalizar a atividade funcional e a
conduta dos membros e servidores da instituição;

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

CONSIDERANDO  que  as  prerrogativas  funcionais  constituem  instrumentos  destinados  a
viabilizar a proteção dos direitos individuais e coletivos dos juridicamente necessitados;

CONSIDERANDO que a existência das prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria
Pública  fundamentam-se  não  somente  na  necessidade  de  compensar  o  volume  excessivo  de
demandas, mas também dignificar o cargo, propiciando ao defensor público um escudo de proteção
institucional  para  agir  com liberdade e  eficiência  na  defesa das  pessoas  diante  de  particulares  e
também do Estado;

CONSIDERANDO que as prerrogativas existem em favor do membro para benefício da parte
assistida;

CONSIDERANDO que pelos princípios da unidade e da indivisibilidade os(as) Defensores(as)
Públicos(as)  integram  a  mesma  Instituição,  regidos(as)  pela  mesma  disciplina,  por  diretrizes  e
finalidades  próprias,  podendo  ser  substituídos(as)  uns(umas)  pelos(as)  outros(as)  sem  que  haja
prejuízo ao exercício das funções do órgão;

CONSIDERANDO que a abdicação de determinadas prerrogativas  por  membros que são
substituídos - temporária ou definitivamente - tende a tornar mais conflituosa a relação do membro
substituto que, ao atuar no juízo do(a) Defensor(a) substituído(a), passa a exigi-las;

CONSIDERANDO que os membros não podem ceder direitos da parte sem sua autorização
plenamente consciente das consequências;
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Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDA aos(às) Defensores(as) Públicos(as) que evitem renunciar suas prerrogativas
funcionais,  especialmente  de  intimação  pessoal  com  vista  dos  autos,  salvo  em  hipóteses
excepcionais, quando sua exigência puder prejudicar a parte assistida.

RECOMENDA também  que  os  membros  se  abstenham  de  transigir  direitos  da  parte
assistida, como direito a entrevista pessoal e reservada.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
- Defensor Público Corregedor-geral -
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