
                
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 012/2017-CSDPE/AM

Altera  Resolução  nº  012/2014-CSDPE/AM,  que

regulamenta  as  hipóteses  de  denegação  de

atendimento pela Defensoria Pública, concernentes

a interesses individuais.

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 Ordinária ocorrida no dia

05 de julho de 2017, e

CONSIDERANDO o  compromisso  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do

Amazonas de aprimorar a qualidade do atendimento;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  registrar  com  fidedignidade  as

informações e pretensões trazidas pelos assistidos que buscam atendimento;

CONSIDERANDO a  desconexão  identificada  pelo  Instituto  Áquila  no

redesenho  do  Processo  de  Atendimento  Inicial  na  área  de  Família  da

Defensoria Pública, no tocante a existência de contradições nos depoimentos

apresentados nas unidades de atendimento inicial e nas unidades forenses;

RESOLVE alterar dispositivos da  RESOLUÇÃO Nº 012/2014-CSDPE/AM,  nos

seguintes termos:

Art.  1º A Resolução nº 012/2014-CSDPE/AM passa  a  vigorar  acrescido do

Artigo 1º-A, com a seguinte redação:

Art. 1°-A. O Defensor Público exigirá de quem pleitear assistência

jurídica, sob pena de indeferimento, o preenchimento e assinatura

do  termo  de  atendimento,  com  o  resumo  dos  fatos  e  a  sua

pretensão, conforme modelo estabelecido no anexo IV. 
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Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior fará publicar o texto consolidado

da Resolução n. 012/2014-CSDPE, com as alterações promovidas, no prazo de

05 (cinco) dias, a contar da publicação desta Resolução.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 7 de julho de 2017.

Antônio Cavalcante de Albuquerque Junior

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, EM EXERCÍCIO

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR
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TERMO DE ATENDIMENTO

No dia [DD/MM/AAAA],  na [órgão de execução] da Defensoria  Pública do
Estado do Amazonas, localizado na [ENDEREÇO], nesta capital amazonense,
compareceu  o(a)  Sr(a)  qualificado(a)  abaixo,  deduzindo  o(s)  fato(s)  e  a(s)
pretensão(ões) descritos em seguida, declarando, neste ato e sob as penas
da  lei,  não  possuir  condições  financeiras  para  arcar  com  os  honorários
advocatícios  e  custas  do  processo,  na  forma  do  art.  134  da  Constituição
Federal, pelo que requer a assistência jurídica desta Defensoria.

[NOME], [QUALIFICAÇÃO], [ENDEREÇO], [telefone], [email].
FATOS
[RESUMO DOS FATOS]
PRETENSÃO

[DESCREVER A PRETENSÃO]
O  presente  atendimento  será  submetido  à  análise  jurídica  a  fim  de  se
verificar  a  viabilidade  de  proposição  de  ação  judicial  ou  adoção  de
procedimento extrajudicial, em conformidade com os requisitos legais, com o
Direito e com os meios de prova apresentados, ficando desde já ciente o(a)
assistido(a)  que  deverá  atender  às  convocações  desta  Defensoria  Pública
para o comparecimento pessoal e fornecimento de documentos necessários,
exclusivamente em cópia reprográfica, sob pena de indeferimento sumário
do  atendimento  e  descarte  das  cópias  dos  documentos  porventura  já
entregues.
O(A)  assistido(a)  compromete-se,  ainda,  a  manter  atualizada  suas
informações  pessoais  junto  à  unidade  de  atendimento,  sob  pena  de
arquivamento em caso de necessidade de contato com o assistido e não
obtenção de êxito, ressalvados os processos judiciais, onde observa-se-á o
disposto no §2º do artigo 186 do CPC.

[NOME ATENDENTE] 

[NOME ASSISTIDO]
[QUALIFICAÇÃO ATENDENTE] 
Assistido DPE/AM
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