
                
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 014/2017-CSDPE/AM
 

Altera  Resolução  nº  002/2013-CSDPE/AM,  que
regulamenta  o  Regime  de  Plantão  dos  Defensores
Públicos do Estado do Amazonas.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais prevista no inciso I, do art. 18 da
Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 2005, e no art. 14, inciso
I, do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas (Resolução nº 004/2012 – CSDPE/AM), por decisão unânime de
seus  membros  presentes  na  Reunião Extraordinária,  ocorrida  no dia  27  de
julho de 2017, e

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adequação  das  normas  que  tratam  do
Plantão da Defensoria Pública à realidade atual vivenciada durante a prestação
de tal serviço, possibilitando um aprimoramento na atuação dos Defensores
Plantonistas;

CONSIDERANDO a realização das audiências de custódia aos finais de semana
pelo Judiciário Amazonense;

CONSIDERANDO  algumas  constatações  da  Corregedoria  quando  de  suas
atuações ordinárias e extraordinárias;

RESOLVE

Art. 1º Os artigos 1º, 3º, 6º, 8º, 9º, 11 e o §3º do artigo 4º da Resolução n.
002/2013 – CSDPE/AM passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1.º O plantão de atendimento da Defensoria Pública do

Estado do  Amazonas no âmbito da  1.ª  e  2.ª  Instâncias  da

Comarca de Manaus funcionará fora do expediente forense

regular,  inclusive  nos  finais  de  semana,  nos  feriados,  nos

pontos  facultativos  e  no  recesso  forense,  em  regime

ininterrupto. 

Art. 3.º Os Defensores Públicos designados para o Plantão da

Defensoria  Pública  do  Estado  não  se  afastarão  de  suas

atividades  nos  locais  em  que  estão  lotados,  recebendo
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gratificação pela prestação de serviço especial, nos termos de

ato a ser expedido pelo Defensor Público-Geral, observando-

se a Resolução nº 023/2013-CSDPE/AM.

Art. 4.º ................................................. 

(...)

§  3.º  Serão  disponibilizados  para  a  Central  de  Plantão um

veículo  e  um  motorista,  designado  pelo  Defensor  Público-

Geral,  além  de  outros  equipamentos  adequados  à

necessidade dos serviços. 

Art.  6º.  Como  medidas  de  caráter  urgente,  devem  ser

entendidas  aquelas  que,  independentemente  de  sua

natureza (cível, criminal ou família), não possam aguardar o

expediente forense regular, sob pena de prejuízos graves ou

de difícil reparação, além do acompanhamento às audiências

de custódia.

§1º.  Nos  casos  de  urgência,  que  serão  atendidos

independentemente  de  agendamento  ou  distribuição  de

senha, os órgãos de atuação com atribuição natural para a

causa deverão propor a medida judicial cabível ainda que, em

razão do horário,  deva ser protocolada no plantão judicial,

desde que o assistido procure a unidade até o encerramento

do  expediente  regular  e  esteja  munido  da  documentação

necessária.

§2º.  Caberá  ao  Defensor  Público  plantonista  acompanhar

todas as medidas propostas no plantão judicial,  bem como

adotar  os  atos  necessários  ao  bom  andamento  do  feito,

inclusive os recursais, ainda que tenham sido promovidos por

unidade de atendimento.
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Art.  8.º  O  plantão  dos  Defensores  Públicos  obedecerá  ao

regime de rodízio semanal, exceto durante o recesso forense,

quando o regime será de rodízio a cada 03 (três) dias.

Art.  9.º  A  escala  de  plantão  dos  Defensores  Públicos  será

elaborada  pelos  respectivos  coordenadores  de  área  de

atuação da Defensoria Pública e encaminhada ao Defensor

Público-Geral,  que  baixará  o  ato  de  designação,  com

antecedência  mínima  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,

disciplinando semestralmente o rodízio do plantão no âmbito

da Defensoria Pública do Estado.

§1º.  A  escala  de plantão será  organizada em cinco grupos

(cível, família, criminal, 1ª custódia e 2ª custódia), sendo os

três  primeiros  compostos  unicamente  pelos  Defensores

Públicos  que  atuam  nas  respectivas  áreas,  observada  a

ordem decrescente de antiguidade na carreira.

§2º.  Os  plantões  da  1ª  e  2ª  custódias,  organizados  pelo

Gabinete  do  Defensor  Público-Geral,  serão  oferecidos  aos

Defensores  Públicos  em  plantão  naquela  semana,  tendo

preferência os mais antigos, e, havendo recusa, observar-se-á

a lista de antiguidade em ordem decrescente.

§3º.  O Coordenador da área de atuação,  ao encaminhar a

escala  de  plantão,  já  indicará  quais  os  membros  que  têm

interesse  em  cumular  seu  plantão  ordinário  com  o  de

custódia.

§4º. Havendo a cumulação indicada no parágrafo anterior, o

membro  da  Defensoria  Pública  fará  jus  ao  dobro  da

gratificação prevista no artigo 3º da presente Resolução.

§5º. Não serão escalados para o plantão de que trata esta

Resolução  os  membros  e  servidores  da  Defensoria  Pública

com  afastamentos  legais  concedidos,  na  forma  da
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regulamentação vigente.

§6º.  Os  coordenadores  adotarão  medidas  a  evitar  que  o

membro seja novamente escalado para exercer seu plantão,

antes  de outros  membros,  em períodos nos quais  recaiam

feriados ou pontos facultativos. 

§7º.  O  Defensor  Público  escalado poderá  permutar,  desde

que apresente ao Defensor Público-Geral, em conjunto com

seu  substituto,  manifestação  expressa  com  o  visto  do

respectivo coordenador.

§8º. A ausência do Defensor Público escalado para o plantão

disciplinado  por  esta  Resolução  só  será  admitida  nas

hipóteses  legais,  mediante  comunicação  expressa  à

Corregedoria Geral e comprovação de sua ocorrência. 

§9º.  Na  hipótese  do  parágrafo  anterior,  o  plantão  será

cumprido pelo Coordenador da área ou por membro por ele

indicado, desde que este último aceite o encargo.

§10. Ficam excluídos da escala de plantão o Defensor Público-

Geral,  o Subdefensor Público-Geral,  o Corregedor-Geral,  os

Subcorregedores, os Diretores e demais Defensores Públicos

afastados das funções.  

Art. 11. Ato do Defensor Público-Geral definirá o horário de

funcionamento do plantão.”

Art. 2º Fica revogado o parágrafo único do artigo 11.

Art. 3º Os artigos 16 e 17, respectivamente, passam a ser os artigos 14 e 15. 

Art. 4º O prazo de 180 (cento e oitenta) dias de antecedência para elaboração
de escala de plantão não se aplicará à confecção da primeira, após a edição
desta resolução.

Art.  5º  A  Secretaria  do  Conselho  Superior  da  DPE/AM  elaborará  texto
consolidado da  Resolução n.º  021/2014-CSDPE/AM,  no prazo de  05 (cinco)
dias, a contar da publicação da presente, e o Presidente do CSDPE/AM fará
publicar no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM.
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Art. 6.º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus/AM, 28 de julho de 2017.

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público-Geral do Estado
Presidente do Conselho Superior
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