
DEFbNSORIA
PUBLICA DO ESTADO
DO AMAZONA.S

CORREGEDORIA GERAL

MEMORANDO CIRCULAR N° 008/2016-GCG/DPE/AM
(Próton 00000.008706/2016-95)

Manaus, 23 de fevereiro de 2016.

DE: CORREGEDOR GERAL - DPE/AM
PARA: DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO EM ATUAÇÃO NAS

DEFENSORIAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO E FORENSE DE
FAMÍLIA DE MANAUS

ASSUNTO: COBRANÇA DE ALIMENTOS DEVIDOS

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

Considerando o funcionamento dos órgãos de atuação da Defensoria Pública
do Estado quanto à prestação de assistência jurídica na área do direito de família, bem
como a organização e divisão de funções adotadas pela Resolução n°
021/2014-CSDPE/AM;

Considerando a estipulação de alimentos em acordos extrajudiciais realizados
pela Defensoria Pública, homologados ou não em Juízo, assim como aqueles fixados
em Ação de Alimentos, de caráter litigioso;

Considerando a grande demanda de assistidos que procuram os serviços da
Defensoria Pública na área de família, bem como o grande número de reclamações
que chegam ao conhecimento desta Corregedoria Geral;

Considerando a sistemática processual advinda com a Lei 11.232/2005, no que
diz respeito ao "cumprimento de sentença" em coexistência com procedimento
específico de execução de alimentos (arts. 732 e 733, CPC);

Considerando a estrutura de funcionamento (materiais e humanas) dos
diversos órgãos de atuação da Defensoria na referida área de assistência jurídica e,
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principalmente, o interesse dos usuários dos serviços prestados pela Instituição,
maxime quanto ao acesso aos locais de atendimento, favorecendo-lhe tratamento tanto
mais humano e digno quanto possível;

Considerando, por fim, a atribuição do Conselho Superior para a normatização
acerca das atribuições do órgãos de atuação, em necessária observância do dever
funcional do Defensor Público por zelar incondicionalmente pela defesa dos cidadãos
hipossuficientes e/ou vulneráveis e fundamentalmente promover o acesso destes à
Justiça;

RECOMENDA esta Corregedoria Geral, em caráter permissivo, sejam os feitos
de cobrança de prestações alimentícias em atraso, a serem propostos em acão
autónoma ou por cumprimento de sentença, iniciados pelos órgãos de Atendimento de
Família, mantendo-se a atribuição dos órgãos de atuação forense quanto ao
acompanhamento processual de tais demandas.

Atenciosamente.

íhardc/Cunh;
Corregedor

e Silva de Aguiar
rã da DPE/AM
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