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PORTARIA Nº 01/2014-GCG-DPE/AM

ESTABELECE  PROCEDIMENTO  PARA  ATUAÇÃO
INTEGRADA  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO
DO  AMAZONAS  EM  COOPERAÇÃO  COM  AS  DEMAIS
INSTITUIÇÕES  CONGÊNERES  ESTADUAIS  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  CORREGEDOR  GERAL  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso das  atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 20, XII, da Lei Complementar do
Amazonas  nº  01,  de  30  de  março de 1990,  com o  texto
consolidado na forma da LC nº 51/2004, publicada no DOE
em 13/09/2012.

CONSIDERANDO a  atribuição  que  lhe  foi  cometida  pelo
Excelentíssimo  Defensor  Público  Geral  do  Estado,  em
Despacho datado de 11 de novembro de 2013, referente à
implementação  do TERMO DE COOPERAÇÃO celebrado
em 18 de outubro de 2013 pelas Defensorias Públicas dos
Estados, na VII Reunião Ordinária do Colégio Nacional de
Defensores Públicos – CONDEGE-, ocorrida em Belém/PA.

CONSIDERANDO a necessária regulamentação, no âmbito
desta  Defensoria  Pública,  da  atuação  integrada  com  as
demais  signatárias  do  referido  Termo  de  Cooperação,
máxime quanto à efetiva prestação da assistência jurídica
àqueles que dela necessitam.                                 

                                      RESOLVE:

Art. 1º. A atuação integrada e o intercâmbio de informações
entre  a Defensoria  Pública  do Estado do Amazonas  e  as
demais Defensorias estaduais conveniadas regem-se pelas
disposições desta Portaria.

Parágrafo  único.  Observados  os  princípios  da  unidade,
indivisibilidade e independência funcional que guarnecem a
atuação  da  Defensoria  Pública,  destina-se  o  presente
procedimento  aos  casos  em  que  os  interessados  na
prestação do serviços residam em Unidade da Federação
distintas  daquela  em  que  tramita  ou  deva  tramitar  o
processo judicial.

Art.  2º. O  atendimento  dos  assistidos  que  possuam
processos  judiciais  ou  tenham  interesse  em  iniciar  Ação
Judicial  em  outra  Federação  será  feito  pelo  órgão  de
atuação  em  cujas  atribuições  se  encontre  o  objeto  da
demanda,  conforme  ato  normativo  específico  em  vigor  e
demais disposições orgânicas da Defensoria do Amazonas.
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Parágrafo único.  A minuta das respectivas petições e os
documentos  necessários  à  sua  instrução  deverão  ser
encaminhados,  digitalizados,  ao  endereço  físico  ou
eletrônico  da  Defensoria  estadual  de  cuja  cooperação  se
necessita,  conforme informações disponibilizadas no portal
do  Conselho  Nacional  de  Defensores  Públicos  Gerais  –
CONDEGE (www.condege.org.br).

Art.  3º.  Os membros da Defensoria Pública que atendam
assistidos ou seus familiares, cujos processos tramitem em
outras Unidades da Federação e não saibam informar qual o
Juízo e número do processo, e também não seja possível a
obtenção  dessa  informação  nos  sites  dos  respectivos
Tribunais,  deverão  coletar  as  informações  e  documentos
disponíveis,  encaminhado-os  na  forma  do  art.  2º  do
presente ato, de acordo com a Unidade da Federação onde
tramita a ação ou em que o assistido se encontra preso para
que  seja  identificado  o  processo,  verificado  o  seu
andamento e tomadas as medidas necessárias à defesa do
assistido.

Art. 4º.  Quando a atuação do órgão natural da Defensoria
Pública do Amazonas, observadas suas atribuições, se der
em razão de carta precatória, o Defensor responsável pelo
atendimento do assistido deverá apresentar a manifestação
processual cabível diretamente ao Juízo Deprecante, ainda
que de outra Unidade da Federação,  ressalvando trata-se
de atuação específica para o ato.

Parágrafo único.  Adoter-se-á o procedimento previsto no
parágrafo único do art. 2º deste ato quando for necessário
cadastramento presencial ou outra medida que impossibilite
o ajuizamento direto da petição.

Art. 5º.  A atuação da Defensoria Pública do Amazonas em
cooperação  com  as  demais  instituições  congeneres
estaduais,  quando  do  recebimento  de  petições  e
documentos na hipótese do parágrafo único do art. 2º, ficará
a  cargo  do  Defensor  Público  Plantonista  em  atuação  na
respectiva data e área de atuação.
 
§1º.  Após  o  procedimento  previsto  no  caput,  o  Defensor
Plantonista  encaminhará  as  informações  sobre  o  ato
praticado à Corregedoria Geral, para posterior devolução à
Defensoria de origem.

§ 2º.  Nos casos em que o processo de origem tramite em
comarca do interior do Estado, a Corregedoria encaminhará
cópia  das  informações  referidas  no  parágrafo  anterior  ao
Defensor atuante no Juízo respectivo, se houver.

Art.  6º.  Todas  as  solicitações  de  atuação  integrada
destinadas a qualquer das Defensorias Públicas signatárias
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do Termo de Cooperação firmado em 18 de outubro de 2013
no âmbito do Conselho Nacional  dos Defensores Públicos
Gerais  –  CONDEGE  –  deverão  ser  feitas  por  meio  de
documentos oficial próprio.

Art.  7º.  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

         
   Publique-se  cientifique-se e cumpra-se.  

 Manaus, 14 de fevereiro de 2014. 

Luiz Carlos da Silva Sampaio
Corregedor Geral da DPE/AM
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