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O CONSELHO NACIONAL DAS CORREGEDORAS E CORREGEDORES GERAIS DAS 
DEFENSORIAS PÚBLICAS DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DA UNIÃO – 

CNCG-DPE/DF/DPU E O CONSELHO NACIONAL DE DEFENSORAS E DEFENSORES 
PÚBLICOS-GERAIS – CONDEGE, associações civis com personalidade jurídica própria, de 

natureza estatutária, no uso de suas atribuições regimentais e 
 

CONSIDERANDO suas funções como órgãos permanentes de coordenação e articulação dos 

interesses comuns das Corregedorias Gerais e Defensorias Gerais das Defensorias Públicas 

dos Estados, do Distrito Federal e da União; 

 

CONSIDERANDO suas funções de formular e propor às Defensorias Públicas dos Estados, 

do Distrito Federal e da União política institucional permanente, no que concerne ao controle 

e fiscalização da atividade funcional e de conduta dos membros(as) e dos servidores(as) da 

Defensoria Pública; 

 

CONSIDERANDO suas funções de interagir com todos os segmentos da sociedade política e 

civil, demonstrando a importância da Defensoria Pública como instrumento fundamental 

dentro do contexto de uma ordem democrática de garantia de acesso integral à justiça e o 

papel das Corregedorias-Gerais e Defensorias-Gerais, 

 

RECOMENDAM 

 

aos(às) Corregedores(as) Públicos(as)-Gerais e aos(às) Defensores(as) Públicos(as)-

Gerais dos Estados, do Distrito Federal e da União, que adotem as medidas necessárias para 

a retomada das atividades presenciais de suas unidades de atendimento, em razão da 

essencialidade do serviço público de acesso à justiça, do aumento da vulnerabilidade 

socioeconômica, dos elevados indicadores de exclusão digital no país e da necessidade de 

fortalecimento da imagem institucional, servindo o atendimento virtual como ferramenta 

complementar e facilitadora do atendimento à população. 

 

Brasília/DF, 28 de março de 2022. 

 

 

 

MARCUS EDSON DE LIMA 

Presidente do CNCG DPE/DPDF/DPU 
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