
Corregedoria Geral da Defensoria

RECOMENDAÇÃO CGDP Nº 003/17, de 20 de março de 2017.

Recomenda a observância da Portaria nº.

014/2017  –  GABINETE  e  a  adoção  de

providências  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, os arts. 6º, XVIII, e
9º, ambos do Regimento Interno da Corregedoria, e:

CONSIDERANDO  o  dever  dos  defensores  públicos  em  observar  as  normas  legais  e
regulamentares; 

CONSIDERANDO que é dever do Defensor Público do Estado prestar informações aos órgãos de

administração superior da Defensoria Pública do Estado, quando requisitadas, nos termos do art. 129, IX,

da Lei Complementar Federal nº. 80/94 e do art. 28, IV, da Lei Complementar Estadual nº. 51/2005;

CONSIDERANDO  que  o  custeio  de  passagens,  diárias  e  hospedagens  de  membro  da
Instituição que compõe Comissão do CONDEGE sujeita o beneficiário à difusão do conhecimento e
das  informações  obtidas,  por  intermédio  da  Corregedoria,  nos  termos  da  Portaria  n.  014/2017  –
GABINETE;

CONSIDERANDO a necessidade de disseminação do conhecimento obtido nas reuniões do
CONDEGE e em outros eventos para fins de capacitação dos membros e servidores da Instituição
com a otimização do uso dos recursos disponíveis;

CONSIDERANDO, por  fim,  a  necessidade de se analisar  a necessidade e viabilidade de
realização de curso ou palestra para difusão das informações adquiridas,

RECOMENDA a  todos os membros da Defensoria  Pública que observem o disposto na
Portaria  nº.  014/2017  –  GABINETE,  que  torna  obrigatória  a  difusão  do  conhecimento  e  das
informações obtidas em reuniões das Comissões do CONDEGE e em outros eventos.

RECOMENDA ao(s)  membro(s)  que  participar(em)  de  reuniões  das  Comissões  do
CONDEGE  e  em  outros  eventos custeados  pela  Defensoria  Pública  que  apresente(m)  relatório
circunstanciado à Corregedoria no prazo de 10 dias após o fim do evento, com indicativo de sua
suficiência ou não para disseminação do conhecimento adquirido.
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