
Corregedoria-Geral da
Defensoria Pública do Estado

Ato Normativo CGDP nº 011/19

Regulamenta,  no  âmbito  da  Defensoria
Pública  do  Estado  de  Goiás,  o
atendimento  do  Núcleo  de  Defensorias
Especializadas de Atendimento Inicial  da
Capital.

O Corregedor-Geral  da  Defensoria  Pública  do  Estado  de  Goiás,  no  uso  de  suas
atribuições  legais  conferidas  pela  Lei  Complementar  Federal  n.°  80/1994,  pela  Lei
Complementar Estadual n.° 130/2017 e:

CONSIDERANDO que compete à Corregedoria-Geral baixar normas, no limite de suas
atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria
Pública, resguardada a independência funcional de seus membros, nos termos do artigo
105,  IX,  da  Lei  Complementar  n.  80/1994,  com  alterações  da  Lei  Complementar  nº
132/2009, e do artigo 36, IX, da Lei Complementar Estadual n. 130/2017; 

CONSIDERANDO que é direito do assistido da Defensoria Pública do Estado de Goiás a
qualidade  e  a  eficiência  do  atendimento,  nos  termos  do  artigo  4°-A,  II,  da  Lei
Complementar n. 80/1994, com alterações da Lei Complementar nº 132/2009, e do artigo
5º, II, da Lei Complementar Estadual n. 130/2017; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos Núcleos da Defensoria Pública à
atual estrutura organizacional da Instituição e às demandas atuais; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de  dar  transparência  às  rotinas  de  atendimento  ao
público e regulamentar a rotina de trabalho para indispensável ampliação e otimização do
serviço, visando ao interesse público;

CONSIDERANDO que a Resolução CSDP nº 066/2018 é norma que disciplina  regras
gerais para o atendimento no âmbito dos órgãos de atuação da Defensoria Pública do
Estado de Goiás, mas de insuficiente aplicabilidade em todas as unidades da Instituição,
competindo a Corregedoria  baixar normas visando à regularidade e ao aperfeiçoamento
das atividades da Defensoria Pública;

CONSIDERANDO os dados estatísticos levantados por esta Corregedoria e do Sistema
Solar e o comparativo de produtividade das Defensorias que compõem o referido Núcleo;
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RESOLVE

Art. 1º O atendimento aos(às) assistidos(as) do Núcleo de Defensorias Especializadas de
Atendimento  Inicial  da  Capital  será  realizado  de  segunda  a  sexta-feira  durante  o
expediente regular e observará o disposto neste ato naquilo que não conflitar com as
normas do Conselho Superior.

Art.  2º A atuação dos(as) Defensores(as) Públicos(as) se dará com o comparecimento
diário, durante o horário regular do expediente, à sede do órgão em que atue, para o
exercício dos atos do seu ofício, compreendendo:

I  – realizar atendimento pessoal  às partes assistidas e aos interessados, sempre que
possível;

II  -  prestar  atendimento  inicial,  orientação jurídica e  realizar  diligências,  que entender
necessárias,  excetuada  a  matéria  de  competência  especializada  de  outro  núcleo  da
Defensoria Pública;

III  –  fazer  encaminhamentos  das partes  a  outros  serviços  que entender  necessários,
fazendo o monitoramento dos casos de urgência;

IV – assinar declarações e ofícios de encaminhamento, bem como as denegações de
atendimento, quando for o caso;

V – realizar audiências públicas, quando se mostrarem necessárias, no âmbito de suas
atribuições;

VI – efetuar o peticionamento inicial no prazo estabelecido pelo Conselho Superior;

VII –  cumprir as orientações procedimentais da respectiva Coordenação.

§1º. É dever dos membros acompanhar e supervisionar, de forma direta e pessoal, os
atendimentos afetos a sua atribuição, bem como permanecer à disposição durante todo o
período previsto para os atendimentos.

§2º O membro deverá zelar para que o atendimento seja realizado de forma correta e ágil,
observando-se  as  prioridades  legais,  evitando-se  que  o(a)  assistido(a)  tenha  que
comparecer várias vezes à unidade de atendimento da Defensoria Pública.

Art. 3° O Defensor Público que primeiro tiver conhecimento da pretensão deduzida pelo(a)
assistido(a) tornar-se-á o seu Defensor Natural.

§1°  A prevenção  mencionada  no  caput do  presente  artigo,  diz  respeito  à  demanda
especifica trazida pelo(a) assistidos(as) e não a este.

§  2°  Não  poderá  ser  direcionado  o  atendimento  inicial  à  Defensor(a)  Público(a)
determinado(a), devendo obedecer a distribuição automática. 
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Art. 4º O acompanhamento das petições iniciais ajuizados pelo Núcleo de Defensorias
Especializadas de Atendimento Inicial da Capital competirá ao(à) Defensor(a) Público(a)
que  atua  perante  a  unidade  jurisdicional  competente,  de  acordo  com  as  atribuições
definidas em normas do Conselho Superior. 

Art.  5º  Cada  Defensoria  Pública  atenderá,  diariamente,  no  mínimo  16  (dezesseis)
assistidos(as), assegurado o atendimento imediato aos casos urgentes.

§1°  Os  atendimentos  devem  ser  formalmente  registrados  no  sistema  “solar”,
implementado pela Defensoria Pública.

§2° Os atendimentos devem ser registrados por outro meio, físico ou eletrônico, no caso
de indisponibilidade do referido sistema. 

§3°  Caso não seja possível realizar o atendimento, no mesmo dia, o(a) assistido(a) que
recebeu a senha terá seu atendimento agendado para dia próximo, ocasião em que não
será computado novamente nas senhas distribuídas. 

Art. 6º Na distribuição de senhas, deverão ser observadas a prioridade de atendimento às
pessoas com deficiência, idosos com idade igual ou superior a 60 anos – com prioridade
especial para os maiores de 80 anos, nos termos da Lei Federal 13.466/2017 -, gestantes,
lactantes,  pessoas  acompanhadas  por  crianças  de  colo,  bem  como  às  vítimas  de
violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 3º da Lei Estadual 13.784/2001. 

Art. 7° Este ato entra em vigor 18 de março de 2019.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Gabinete da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado de Goiás,
aos 13 dias do mês de março de 2019.

LUIZ HENRIQUE SILVA ALMEIDA

 Defensor Público Corregedor-Geral

TIAGO ORDONES RÊGO BICALHO  

Coordenador do Núcleo de Defensorias Especializadas de Atendimento Inicial da Capital
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