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Manaus, 14 de janeiro de 2016.

DE: CORREGEDOR GERAL - DPE/AM
PARA: DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO - DEFENSORIAS PÚBLICAS

DE ATENDIMENTO
ASSUNTO: ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E ATENDIMENTOS SUBMETIDOS

AO PLANTÃO JURÍDICO

Excelentíssimo{a)(s) Senhor(a){s){es),

Serve o presente para recomendar às Vossas Excelências a observância do
disposto nos arts. 5° e 6° a Resolução 002/2013-CSDPE/AM, verbis:

"Ari. 5° O plantão da Defensoría Pública do Estado insti-
tuído por esta Resolução assegurará a prestação da assis-
tência jurídica quando necessárias medidas de caráter
urgente."

"Ari. 6° Como medidas de caráter umente, devem ser en-
tendidas aquelas que, independentemente de sua natureza
(cível, criminai ou família), não possam aguardar o expe-
diente forense regular sob pena de prejuízos graves ou de
difícil reparação."
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Nos horários regulares de funcionamento e atendimento das unidades da De-
fensoria Pública, os casos que necessitam de tutela jurisdicional de urgência devem ser
tratados com prioridade, providenciando a respectiva Defensoria o que for necessário
para o ajuizamento do feito, com o devido pedido desta natureza, ainda que devam ser
protocoladas já no horário do plantão judicial, de modo a evitar o redirecionamento (e
deslocamento) do assistido para outro local.

Deverão ser direcionados ao plantão jurídico da Defensoria Pública, de forma
expressa e motivada, e em casos como tais, somente os assistidos que chegarem ao
local de atendimento próximo ao fim do expediente e sem documentos que possibilitem
a confecção da ação em tempo hábil (ou cerca de 01 (uma) hora antes do final do horá-
rio, de forma razoável), ou ainda na hipótese de acompanhamento processual de me-
didas judiciais já apresentadas peta unidade de atendimento.

Respeitosamente.

ionardô Cunha e Silva de Aguiar
Corregedor Geral - DPE/AM
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