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RECOMENDAÇÃO CGDPE Nº 21/2020 
 
 
RECOMENDA AOS MEMBROS DA DEFENSORIA 
PÚBLICA  QUE EM OBSERVÂNCIA DOS PRÍNCIPIOS 
DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE, 
ABSTENHAM-SE  DE REALIZAR PROPAGANDA 
ELEITORAL NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. 
 
 

 
A CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de 

suas atribuições que lhe confere os artigos 103 e 105, XI, da Lei Complementar nº 80/1994 e art.20, inciso 
XVII,  da Lei Complementar nº 59/2005 e ;  

 
CONSIDERANDO que compete à a Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, nos termos 

do art. 103, 105,XI da Lei Complementar nº 80/1994 e art.18, 20,XVII da Lei Complementar nº 59/2005, 
orientar e fiscalizar a atividade funcional e a conduta pública dos Membros e Servidores da Instituição, 
bem como a regularidade do serviço; 

 
CONSIDERANDO o direito fundamental constitucional de todo cidadão brasileiro de 

liberdade de expressão e, portanto, dos membros da Defensoria Pública, na esfera privada na condição de 
cidadãos, e na pública, na condição de agentes políticos do Estado, devendo coexistir harmonicamente 
com os deveres e as vedações funcionais que lhes são impostos constitucionalmente e com outros direitos 
e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos (CF/88, arts. 1º, III, 5°, IV, VI, IX e X); 

 
CONSIDERANDO que aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado praticar 

atos que de qualquer forma colidam com as funções inerentes ao seu cargo, ou com os preceitos éticos de 
sua profissão, nos termos do art. 130, II, da Lei Complementar nº 80/94 e art.79,III, da Lei Complementar 
nº 59/2005 e do Código de Ética da Defensoria Pública aprovado pela Resolução CSDPE nº30, de 04 de 
maio de 2012; 

CONSIDERANDO a exigência aos membros da Defensoria Pública, na relação entre suas 
atividades públicas e privadas, da prática de conduta compatível com  a observância de padrões éticos 
norteados pelos princípios da moralidade no que se refere aos deveres gerais de probidade, legalidade à 
Instituição, decoro, urbanidade, impessoalidade, eficiência e publicidade, de modo a prevenir eventuais 
conflitos de interesses. 

 
 
R E S O L V E: 
 
Art.1º Recomendar   ao (à) Defensor(a) Público (a) que durante o exercício da sua função, 

evite  externar opiniões a respeito de seu pensamento político com o intuito de cooptar votos, seja em 
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atendimento presencial ou virtual, ou mesmo apondo fotos/número do candidato em perfis de Whatsapp 
institucional,  considerando lhe ser vedado exercer funções estranhas ao seu cargo. 

 
Art.2º Recomendar ao (à) Defensor(a) Público que ao manifestar seu pensamento político  

em suas páginas nas redes sociais, se abstenham de as vincular à Instituição ou a sua atuação funcional e 
que mantenham o respeito e a urbanidade no trato com os destinatários das mensagens, sem violar 
direitos ou garantias fundamentais do cidadão. 

 
Art.3º. As disposições expostas nesta Recomendação aplicam-se, no que for compatível, 

aos servidores, estagiários e empregados terceirizados vinculados contratualmente à Defensoria Pública 
do Estado do Piauí. 

 
Art.4º Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.5º Publique-se na área específica destinada à Corregedoria-Geral no sítio eletrônico 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 
 
GABINETE DA CORREGEDORA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA, em Teresina, 23 de 

outubro de 2020.  
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