
DEFENSORIA PUBLICA DE MAIO GROSSO DO SUL
CORREGEDORIA-GERAL

RECOMENDA<;:Ao CGDP N. 01, DE 1° DE MAR<;:O DE 2016.

Dispoe sobre 0 procedimen/o dos DeJensores P/,iblicos nas

si/uclI;oes em que 0 assis/ido a/endido residir em cidade

diversa daque/a em que a medida deva ser propos/a.

A CORREGEDORA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO

SUL, no uso das atribuit;6es que Ihe confere 0 artigo 23, XVII, da Lei Complementar n. 111,

de 17 de outubro de 2005;

CONSIDERANDO os princfpios institucionais de unidade, indivisibilidade e

independencia funcional que regem a Defensoria Pub Iica, nos termos do artigo 2.° da Lei

Complementar n. 111/2005, devendo manter, pois, a homogeneidade no sell modo de atuat;ao;

CONSIDERANDO que a Defensoria Publica, como Instituit;ao essencial it

funt;ao jurisdicional do Estado, deve primar pela economia e celeridade processual;

CONSIDERANDO que, ao oplar pelo procedimento mais adequado nos casos

levados ao seu conhecimento, 0 Defensor Publico deve sempre ponderar, sobretudo, 0 interesse

do assistido e as suas particularidades, como pessoa necessitada;

CONSIDERANDO a virtualizat;iio dos processos em tramite perante 0 Tribunal

de Justit;a de Mato Grosso do Sui, 0 que possibilita a realizat;ao do peticiomunento inlegrado

em qualquer comarca do Estado;
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CONSIDERANDO que os cidadaos orientados pela Defensoria Publica Illuitas

vezes enfrentalll dificuldades para comparecer no local de atendimento, sobretudo no que toca

a locomo<;iio e dispensa do trabalho durante 0 perfodo pertinente;

CONSIDERANDO que a falta ou a negligencia no cumprimento do clever

funcional, bem como 0 desrespeito para com os orgilos da Administra<;ao Superior da

institui<;ao ou aos seus orgaos de Prillleira e Segunda Instiincias sao infra<;6es disciplinares,

previstas no artigo 153 cia lei cle regencia da carreira;

RECOME NDA:

Art. 10 Nas a<;6es aut6nomas de impugna<;ao substitutivas de recurso, lais como

Habeas Corpus, Revisao Criminal, Mandado de Seguran<;a, Embargos de Terceiro, A<;ao

Rescisoria, entre outras, 0 Defensor Publico competente para a atua<;ilo e aquele que receber a

intima<;ao da decisao a ser impugnada.

Art. 20 Nas a<;6es autonomas nao substitutivas de recurso, a alribui<;ao para

atua<;ao e do Defensor Publico Estadual que exerce as atribui<;6es peranle 0 orgao jurisdicional

competente, ainda que 0 assislido resida em comarca diversa.

Art. 3° Nas hipoteses em que 0 Defensor Publico, apos 0 perlinente

atendimento, verificar que a medida a ser proposta para alcan<;ar os interesses do asSislido seja

de competencia de orgao ou juizo cle outra comarca, deve, ele proprio, propor a medida

cabivel, redigindo e prolocolizando a respectiva pe<;ano orgao ou jufzo cOlllpetente.

Paragrafo ~il7ico.0 Defensor Publico que realizar 0 atendimento e a confec<;ao

da medida deve providenciar 0 envio concomitante da dec!ara<;ao de hipossuficiencia,

documentos pessoais, comprovante de endere<;o e dos demais documentos que porvenlura se

2

Av. Oesembargador Jose Nunes da Cunha, sIno - BlaeD IV - 1° Andar - Parque dos Poderes
CEP 79031-310- Campo Grande - MS - E-mail: corregedoria-dpge@defensoria.ms.gov.br

Fane: 67 3318-2525

J

mailto:corregedoria-dpge@defensoria.ms.gov.br


DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
CORREGEDORIA-GERAL

fa~am necessarios, cooperando para uma tutela efetiva, celere e aclequada em favor clo

assistido.

Art. 4° Ap6s a devida distribui~ao, 0 processo ficara sob responsabilidade do

Defensor Publico vinculado ao respectivo 6rgao jurisdicional cle tramita~ao clo feito, clevenclo

consignar expressamente na peti~ao que 0 Defensor subscritor apenas realizara aquele

especifico ato, constando tambem requerimento de que 0 jufzo intime a Defensoria com

atribui~ao cle onde tramitam os autos para dar continuiclade ao feito.

Art. 5° Observar-se-a para fins de clistribui~ao a independencia entre as esferas

de responsabiliza~ao e a natureza ciamedicla judicial cabfvel caso 0 direito do assistido nilo seja

efetivaclo na via administrativa.

Art. 6° Eventual questionamento quanto it atribui~ao pela pratica clo ato nao

podera prejudicar 0 assistido, devendo 0 Defensor Publico que se sentir prejudicado, pleitear de

forma fundamentada, posteriormente, a compensa<;;ao cia clistribui<;;ao.

Campo Grande-MS, 10 de mar~o de 2016.

SALETE DE FATIMA DO NASCIMENTO G NI TIBURCIO ZA

Corregedora-Geral Subcorregeclora -Geral
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