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OF. CIRC.CGDP Nº 003/2016                                 

  Campo Grande, 23 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

Aos Defensores Públicos Estaduais, Assessores e Servidores Administrativos 

Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul 

 

 

 

 

Assunto: Endereçamento de requerimento/pedidos de direitos e vantagens no âmbito 

da DPE/MS. 

 

 

 

Prezados Senhores. 

 

 

Os requerimentos/pedidos de direitos e vantagens formulados pelos 

Defensores Públicos, Assessores e Servidores Administrativos no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso do Sul devem ser endereçados ao Defensor Público-

Geral e, em alguns casos, à Secretaria de Gestão de Pessoal, de acordo com a legislação 

pertinente.  

Ao longo dos anos, adotou-se o costume de se encaminhar documentos 

relacionados às férias, compensação, autorização para se ausentar da comarca, dispensa de 

convocação, licenças (luto, tratamento de saúde, casamento, nascimento de filho), 

justificativa de ponto de frequência etc. à Corregedoria-Geral para que, então, fossem 

destinados ao Gabinete do Defensor Público-Geral. 

Ocorre que este procedimento prejudica sobremaneira as atividades 

ordinárias e primordiais deste órgão correcional; além de gerar, nos casos de envio 

simultâneo de mensagem eletrônica a mais de um destinatário (Corregedoria, RH, 
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Gabinete), duplicidade de um mesmo requerimento, vários números de protocolo, bem 

como o desperdício de papel. 

Sendo assim, recomendamos que doravante adotem a providência de 

encaminhar os requerimentos/pedidos de direitos e vantagens somente no e-mail gabinete-

dpge@defensoria.ms.gov.br. 

A tramitação aos demais órgãos da DPE/MS para as devidas anotações, 

ciência e demais providências, será procedida automaticamente.  

Na certeza de poder contar com a costumeira colaboração, nos colocamos à 

disposição para eventuais esclarecimentos, ao tempo em que renovamos protestos de 

consideração e estima. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

SALETE DE FÁTIMA DO NASCIMENTO 

  Corregedora-Geral da Defensoria Pública 
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