
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 035/2019-CSDPE/AM 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I do artigo 18 da 
Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do art. 102 da Lei 
Complementar n° 80/1994 e no art. 1º do Regimento Interno do Conselho Superior da 
Defensoria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por 
decisão unânime de seus membros presentes na Reunião Ordinária de 10 de outubro 
de 2019,  
 
CONSIDERANDO que lhe compete o exercício do poder normativo no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
 
CONSIDERANDO a autonomia funcional da Defensoria Pública, na forma do art. 134 
da Constituição Federal e a necessidade de evitar a ingerência de outras instituições 
no exercício das funções constitucionais; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da atuação de Defensores 
Públicos em audiências oriundas de cartas precatórias; 
 
CONSIDERANDO o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (RHC 
106.394/MG, j. 30/10/2012) e do Superior Tribunal de Justiça (HC 332.895/SC, j. 
20/10/2016) quanto à necessidade de intimação prévia da Defensoria Pública para 
participação em audiências de instrução e julgamento oriundas de carta precatória; 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º É obrigatória a atuação do Defensor Público na audiência da Comarca 
deprecada, desde que haja órgão com atribuição na Vara deprecada da Comarca de 
Manaus ou desde que se trate de cidade-sede de Polo da Defensoria Pública ou, ainda, 
quando se tratar de comarca abrangida pelo Polo e haja Defensor Público atuando na 
comarca no dia designado para a realização do ato, desde que: 
 
I – o autor da ação seja vulnerável e, na comarca deprecante, seja assistido pela 
Defensoria Pública, por advogado dativo ou outro tipo de assistência jurídica gratuita; 
ou 
 
II – o réu da ação seja vulnerável e, na comarca deprecante, seja assistido pela 
Defensoria Pública, por advogado dativo ou outro tipo de assistência jurídica gratuita; 
ou 
 
III – o réu da ação seja vulnerável, ainda que não possua qualquer tipo de 
representação, mas se enquadre no disposto nos artigos 134 da CF, art. 1.º da Lei 
Complementar Federal de n. 80/94 e art. 4.º da Lei Complementar de nº 01/1990. 
 
Parágrafo único. O Defensor Público da comarca deprecada não é responsável pelo 
acompanhamento do processo na comarca deprecante, devendo ser esclarecido tal 
fato ao assistido. 
 



 

 

 

Art. 2º A Defensoria Pública não tem atribuição para atuar em cartas precatórias de 
processos cíveis, criminais ou de apuração de ato infracional em que a defesa é 
patrocinada por advogado constituído, salvo quando se tratar de advocacia dativa. 
 
§1º Na situação descrita no caput deste artigo, a Defensoria Pública atuará na defesa 
do hipossuficiente, desde que tenha sido previamente intimada para a audiência, nos 
termos do art. 128, I da Lei Complementar 80/1994 e da Resolução 003/2015-
CSDPE/AM. 
 
§2º É vedado ao Defensor Público atuar como representante “ad hoc”, 
independentemente de se tratar de ação cível, penal ou de apuração de ato infracional. 
 
§3º Caso o acusado afirme, no ato, que necessita de assistência jurídica integral da 
Defensoria Pública, revogando os poderes conferidos a advogado habilitado no juízo 
deprecante, deverá a Defensoria atuar no feito após prévia intimação com vistas dos 
autos devidamente instruídos com as provas produzidas no juízo deprecante. 
 
§4º Quando houver atuação da Defensoria Pública, o membro em atuação velará para 
que a precatória esteja devidamente instruída, devendo formular ao juízo deprecado 
que requisite do deprecante os documentos faltantes, assim por ele considerados. 
 
Art. 3º Quando a parte preencher o perfil de atendimento institucional na forma desta 
resolução, a atuação do Defensor Público em cartas precatórias compreenderá a 
adoção de todas as medidas necessárias e possíveis à defesa da parte, abrangendo o 
atendimento do interessado, a elaboração de peças processuais e a participação nos 
respectivos atos judiciais, desde que praticados no Juízo deprecado. 
 
§1º Cientificado o Defensor Público da expedição de carta precatória para comarca do 
Amazonas onde haja atuação da Defensoria Pública, deverá comunicar ao Defensor 
Público do Juízo Deprecado fatos, provas ou circunstâncias que considere relevantes 
à defesa do Assistido, enviando cópia da defesa ofertada e documentos que entenda 
relevante, no prazo de cinco dias úteis a contar do recebimento da intimação. 
 
Art. 4º Em qualquer hipótese, o Defensor Público deve velar pelo respeito às 
prerrogativas da Instituição e aos interesses do assistido, especialmente quanto ao art. 
128, I da Lei Complementar 80/1994 e à Resolução 003/2015-CSDPE/AM. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições em contrário 

 
Manaus, AM, 1º de novembro de 2019. 
 
 

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

 
 
 


