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A CORREGEDORA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 11, incisos XII e XIII da 
Lei Complementar Estadual nº 055, de 27 de novembro de 2009, e art. 3º, incisos XII, XV 
e XVI da Resolução nº 016, de 04 de dezembro de 2007 e: 

 
Considerando que a Defensoria Pública recentemente realizou concurso para 

provimento dos cargos do quadro auxiliar da Instituição; 
 
Considerando a necessidade de se dirimir as dúvidas existentes quanto aos limites 

territoriais das atribuições dos servidores administrativos desta Instituição; 
 

Considerando que a Lei nº 2.252/2009 dispõe que as atribuições dos Analistas da 
Defensoria Pública é “Prestar consultoria e assessoramento jurídico aos Defensores 
Públicos e demais unidades da Defensoria, minutar petições, realizar o acompanhamento de 
processos judiciais de interesse da Defensoria Pública, emitir parecer; analisar e/ou 
elaborar contratos, convênios, acordos e outros ajustes de interesse da Defensoria, 
manifestando-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos e executar outras 
atividades afins à sua área de atuação de acordo com a formação profissional, respeitados 
os regulamentos do serviço.”; 

 
Considerando que a Lei nº 2.252/2009 dispõe que as  atribuições dos Assistentes de 

Defensoria Pública é “Realizar atividades de nível médio que envolva a aplicação das 
técnicas de pessoal, orçamento, organização e métodos, material, classificação, codificação, 
catalogação e arquivamento de papéis e documentos; prestar atendimento ao público em 
questões ligadas às unidades da Defensoria Pública e executar outras atividades afins à sua 
área de atuação de acordo com a sua formação profissional, respeitados os regulamentos do 
serviço”. 

 
Considerando a Consulta formulada pela Diretora do Núcleo Regional de Gurupi 

quanto aos limites territoriais das atribuições dos servidores; 
 
Considerando os princípios constitucionais da eficiência e da Continuidade do 

Serviço Público; 
 
Considerando o Parecer Jurídico da Assessoria desta Corregedoria e a Decisão 

exarada nos Autos nº007/2013 CGDP, resolve RECONHECER: 
 
Art. 1º. Que a atuação dos Servidores do Quadro Administrativo da Defensoria 

Pública não está restrita aos processos judiciais e procedimentos extrajudiciais realizados 
na Unidade de sua lotação pelo Defensor Público ao qual está vinculado. 

 



 

§ 1º. O analista deve assessorar ao Defensor Público e seu substituto em suas 
atribuições no âmbito da Instituição, bem como em processos judiciais e procedimentos 
extrajudiciais decorrentes de cumulações em Defensorias Públicas distintas. 

§ 2º. Não será devida aos servidores do Quadro Administrativo verba indenizatória 
em razão de assessoramento de Defensor Público em cumulação e/ou substituição, salvo se 
houver deslocamento previamente autorizado pelo Defensor Público Geral. 

 
Art. 2º. Os Diretores Administrativos, Diretores Regionais, Defensores Públicos e 

demais ocupantes de função de chefia direta poderão repassar aos Assistentes de 
Defensorias Públicas tarefas de apoio administrativo inerentes ao seu cargo, respeitada  
duração da jornada de trabalho. 

 
Art. 3º. Este Ato entra em vigor na data da sua assinatura. 
 
Gabinete do Corregedor Geral da Defensoria Pública, em Palmas, aos dezesseis 

dias do mês de abril de 2013. 
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