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                                               PORTARIA No 08-CGDP/18, de 24 de setembro de 2018. 
  

  
Altera artigo 1º da Portaria nº 12-CGDP/17, de 21 de outubro de 2017, que determina os 

endereços de correspondência eletrônica da Corregedoria Geral para envio de relatórios 

mensais. 
  

  
A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE, no uso de suas atribuições legais, insertas nos artigos 103 caput da Lei 80/94 e artigo 13 da Lei Complementar Estadual 

251/2003, que fazem previsão que a Corregedoria Geral tem por finalidade, dentre outras, fiscalização da atividade funcional, 

orientar e velar pela regularidade dos serviços da Instituição, cabendo, ao Corregedor Geral, fazer recomendações, nos limites de 

suas atribuições, aos órgãos de execução e atuação, c/c art.  2º § 3º da Resolução nº 166/17 – CSDP; 
  
 

                                    RESOLVE: 
  
Art. 1º. Onde se lê no Artigo 1º da Portaria nº 12-CGDP/17: 
  

“Art. 1º - Determinar a todos os Defensores Públicos Estaduais que encaminhem seus relatórios mensais, até o décimo dia do mês 

subsequente ao exercício de suas atividades, para o endereço de correspondência eletrônica da Corregedoria Geral, qual 

seja, dprncorregedoria@rn.gov.br, com cópia para corregedoriadpern@hotmail.com,  para a recepção e arquivo digital.” 
  
                                               Leia-se: 

  
“Art. 1º Determinar a todos os Defensores Públicos Estaduais que encaminhem seus relatórios mensais, até o décimo dia do mês 

subsequente ao exercício de suas atividades, para o endereço institucional de correspondência eletrônica da Corregedoria Geral, 

qual seja, corregedoriageral@dpe.rn.def.br, para a recepção e envio de arquivo digital.” 
  

Art. 2º As demais disposições da Portaria nº 12-CGDP/17 permanecem inalteradas. 
  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. 
Registre-se. 
Cumpra-se. 

  
 

Érika Karina Patrício de Souza 
Corregedora-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte 
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