
Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDAÇÃO CGDP Nº 012/18, de 04 de junho de 2018.

Dispõe  sobre  procedimentos  a  serem
adotados  pelos(as)  defensores(as)
públicos(as)  ao  tomarem  ciência  de
decisões  desfavoráveis  aos(às)
assistidos(as)  ou  que  dependam  de
alguma ação da parte.

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 32 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-Geral expedir recomendações aos membros
da  Instituição sobre  matéria  afeta  à  sua  competência,  artigo  36,  inciso  XI,  da  Lei  Complementar
Estadual n. 130/2017 e artigo 105, inciso XI, da Lei Complementar n. 80/1994; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir aos assistidos o acesso à justiça em toda sua
extensão, não só aos juízos de primeiro grau;

CONSIDERANDO que é  dever  dos  membros  da Defensoria  Pública do  Estado,  além de
outros  previstos  em  lei,  esgotar  as  medidas  e  recursos  cabíveis  na  defesa  dos  interesses  do
necessitado assistido, inclusive promover a revisão criminal e a ação rescisória, nos termos artigo 158,
incisos VI, da Lei Complementar Estadual 130/2017;

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

(I) adotem providências para garantir que os(as) assistidos(as) tenham ciência das decisões,
sentenças  e  acórdãos  proferidos  em  seu  desfavor  dentro  do  prazo  recursal,  para  que  possam
manifestar o desejo ou não de recorrer, que só deve ser negado quando manifestamente incabível ou
contrário aos interesses da parte;

(II) adotem providências para garantir que os(as) assistidos(as) tenham ciência das decisões,
sentenças e acórdãos que dependam de alguma ação da parte com prazo suficiente para cumprir a
diligência;

(III) se abstenham de manifestar pela ausência de interposição de recurso dentro do prazo
recursal ao tomar ciência dessas decisões, a fim de evitar preclusão lógica.
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