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PORTARIA Nº 012/2017-ESUDPAM/DPE/AM

DOC.:00000.057859/2017-47

O  Defensor  Público  abaixo  subscrito,  DIRETOR  DA
ESCOLA SUPERIOR  DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições, 

CONSIDERANDO  a  carência  de  conhecimento  da
população sobre as mais básicas noções de Direito e dos
mecanismos de acesso à Justiça;

CONSIDERANDO  a  importância  de  se  levar  estes
conhecimentos básicos de direito e cidadania também às
pessoas  condenadas  à  pena  de  privação  de  liberdade,
oportunizando  a  esta  pessoas,  a  possibilidade  de
reconstrução  do  conhecimento,  bem  como,  a
ressocialização  por  meio  de  estudo,  estimulando-as  ao
alcance do instituto da Remição da Pena;

CONSIDERANDO  que a Escola  Superior  da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas deve cumprir  com sua
função  institucional  -  insculpida  no  art.  4º,  III  da  Lei
Orgânica Nacional da Defensoria Pública - com educação
em direitos da população da Capital e Interior do Estado;

CONSIDERANDO  o sucesso da formação de turmas de
Defensores Populares nos anos de 2015, 2016 e 2017.1;

CONSIDERANDO  as  disposições  da  Resolução  nº
38/2014-CDPE, e a necessidade de aperfeiçoamento dos
Defensores Públicos;

 RESOLVE:

Art.  1º.  Instaurar  Curso  de  Formação  de  Defensores
Populares -  EAD -  2ª  Edição de 2017,  transmitido via
Satélite, pelo Centro de Mídias da Secretaria de Estado de
Educação - SEDUC, conforme projeto da Escola Superior
da  Defensoria  Pública,  registrado  sob  o  nº
20000.000088/2015.

Art. 2º. Convocar Defensores Públicos do Amazonas e de
outros  Estados  da  Federação,  interessados  em  atuar
como instrutores no Curso de Formação de Defensores
Populares EAD, para ministrar  módulos à população da
Capital e interior do Estado do Amazonas.

Parágrafo  único.  Serão  deferidas  apenas  10  (dez)
inscrições,  observando-se  a  ordem  cronológica  dos
pedidos de inscrição.

Art.  3º. Abrir  inscrições  para  participar  do  curso  de
Formação de Defensores Populares para a Capital e o
interior  do Estado, e os interessados devem seguir  as
seguintes orientações:

§1ºOs  interessados  devem  ser  maiores  de  16
(dezesseis)  anos  e  devem  instruir  o  pedido  com
qualquer documento original com foto e informar telefone
e e-mail para comunicação.

§2º As inscrições na Capital serão realizadas de forma
presencial  e os interessados devem procurar a Escola
Superior da Defensoria Pública, localizada na Rua 24 de
Maio, 321 - Centro, no horário de 09h às 13:30.

§3º  As  inscrições  no  interior devem  ser  realizadas
diretamente com as coordenadorias de cada município e
os coordenadores devem digitalizá-las e encaminhá-las
para  o  seguinte  endereço  de  email:
popularesdpeam@gmail.com . 

§4º.  No interior, as vagas serão limitadas, a depender
da capacidade de cada sala das unidades da SEDUC
atendidas pelo Centro de Mídias de cada município. 

§5º  Na  Capital,  as  vagas  serão  limitadas  a  150
inscrições e mais 50 vagas para cadastro de reserva.

§6º  As  inscrições  dos  estabelecimentos  prisionais
devem  ser  realizadas  pelos  responsáveis  e
encaminhadas via email: popularesdpeam@gmail.com . 

§7º.  O  período  de  inscrições  será  de  11  à  20  de
setembro de 2017 e  os interessados tanto  da capital
quanto do interior devem procurar os locais de inscrições
conforme Art. 3º, parágrafos §2º e §3º desta Portaria.

§8º. O resultado das inscrições será divulgado por meio
do  site  da  Defensoria  Pública
(www.defensoria.am.gov.br)  e  da  SEDUC
(www.educacao.am.gov.br).

Art  4º.  O  curso  será  realizado  à  distância  tanto  para
capital  quanto  para  o  interior  do  Estado  e  será
transmitido  via  satélite  pelo  Centro  de  Mídias  da
Secretaria de Estado de Educação-SEDUC.

§1º.  O  curso  será  ministrado  em  10  (dez)  módulos
iniciando no dia  22 de setembro e finalizando em 15
de dezembro de 2017.
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§2º As aulas serão ministradas às  sextas no horário de
13:30 às 16:30, sendo na capital na Escola Superior da
Defensoria  Pública  do  Estado-ESUDPAM,  localizada  na
Rua 24 de Maio, 321 - Centro, e nos municípios nas salas
das unidades da SEDUC atendidas pelo Centro de Mídias.

§3º. A entrega dos relatórios de cada participantes será da
seguinte forma: 

I - período entrega de 15/12/2017 à 15/01/2018;

II - para os participantes do interior, a entrega do relatório
deve ser direcionada aos coordenadores de cada interior,
e  estes  deverão  encaminhar  para  a  ESUDPAM  no
seguinte endereço eletrônico, popularesdpe@gmail.com ;

III - para os participantes da Capital, o relatório deverá ser
encaminhado  à  ESUDPAM  para  o  seguinte  endereço
eletrônico: popularesdpe@gmail.com . Aos que preferirem
entregar pessoalmente o período de entrega será de 08 à
15 de janeiro de 2018.

IV - para os participantes dos estabelecimentos prisionais,
os relatórios deverão ser encaminhados à ESUDPAM para
o  seguinte  endereço  eletrônico:
popularesdpe@gmail.com .

Art.  5º.  As  inscrições  dos  Defensores  interessados  em
ministrar  o  curso  devem  ser  realizadas  pelo  e-mail
inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br,  no período de
30 de agosto à 12 de setembro de 2017.

Parágrafo  único.  O  Defensor  deverá  indicar,  no  ato  da
inscrição, a data e o tema de interesse conforme Anexo I
desta Portaria.

Art. 6º. A atividade extraordinária dos instrutores, conforme
projeto, implicará no pedido de registro de elogio na ficha
funcional.

Art. 7º. A Escola Superior da Defensoria Pública divulgará
o resultado das inscrições e a composição dos calendários
das  aulas  no  dia  13  de  setembro  de  2017, por
Memorando  Circular  e  DOE  da  Defensoria  Pública  do
Estado do Amazonas.

§1º.  O  Defensor  selecionado  deverá  comparecer  a
ESUDPAM para  reunião de consolidação do calendário
das aulas a serem ministradas no dia 15 de setembro às
13h.

§2º.  O  Defensor  selecionado  deverá  comparecer  ao
Centro de Mídias da SEDUC para ministrar aula no dia
designado pela ESUDPAM, não se admitindo alterações
do calendário.

Art.  8º.  Da  divulgação  do  resultado  das  inscrições,  o
Instrutor deverá encaminhar o material escrito e expositivo

para a Escola Superior da Defensoria Pública, via e-mail
inscricoes  esudpam@defensoria.am.gov.br,  com 10 dias
de antecedência da aula a ser ministrada;

Art. 9º. Os instrutores selecionados deverão comparecer
na  data  aprazada  ao  Centro  de  Mídias  da  SEDUC,
localizado no Rua Waldomiro Lustoza, 350 -  Japiim II,
com uma hora de antecedência, para realizar um check
list no material que será utilizado na transmissão, fazer
maquiagem, ajustar microfone e imagem, não podendo
trajar roupas de cor verde.

Parágrafo  único.  O  instrutor  poderá  comparecer  ao
Centro  de Mídias,  com antecedência  de  um dia,  para
atualizar, corrigir ou adequar o material a ser utilizado na
transmissão; 

Art.  10º.  Os  participantes  serão  certificados  como
Defensores  Populares quando registrada presença em
75% (setenta e cinco por cento) das aulas, bem como a
entrega obrigatória do relatório que deverá ser digitado
em 2 (duas) laudas, conforme orientação da ESUDPAM.

§1º. Os certificados terão prazo de 01 (um) mês após o
período de entrega dos relatórios e posteriormente, os
certificados  serão enviados  aos  participante da capital
via email;  e do interior,  os certificados serão enviados
aos coordenadores responsáveis.

§2º. A Solenidade de Encerramento será transmitida via
satélite pelo Centro de Mídias da SEDUC no dia 15 de
dezembro de 2017 a partir das 15:50h.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

ANEXO I

TEMAS: 1. Direitos Humanos
2. Direito Constitucional
3. Direito Administrativo
4. Direito das Famílias
5. Direito Civil
6. Direito Processual Civil
7. Direito Processual Penal
8. Direito Penal
9. Direito do Consumidor
10. Direito do Indígena, Idoso e da 
Infância.

DATAS: 22/09/17, 29/09/17, 06/10/17, 20/10/17, 
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27/10/17, 10/11/17, 17/11/17, 24/11/17, 
01/12/16, 15/12/17

HORÁRIO 13:30h às 16:30 (sextas-feira)

PORTARIA N.º 612/2017-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 01
de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004;

CONSIDERANDO ainda  o  que  dispõe  a  Resolução  nº
002/2017 de 10.02.2017, publicada no D.O.E DPE/AM de
13.02.2017,

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento da Defensora Pública:
Nome: KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA
Cargo: Defensor Público de 4ª Classe
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado
Destino: Florianópolis/SC
Período: 14 a 18.11.2017
Especificação de Diárias:
1.Sem percepção de diárias e concessão de passagens
Objetivo / Justificativa:
Participar do 13º Congresso Nacional de Defensores Públicos -
CONADEP, como tema central “Defensoria Pública: em defesa
das pessoas em situação de vulnerabilidade”.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS,  Manaus  30  de  agosto  de
2017.

PORTARIA N.º 0613/2017-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº
01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art.
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004;

CONSIDERANDO o  Parecer  nº  139/2017-DAJAI  de
19.06.2017 e o Parecer Técnico nº 97/2017-CINT/DPE-AM

de  30.06.2017,  contidos  no  Processo  nº
20000.002529/2017-21;

RESOLVE:

CONCEDER a Defensora Pública de 4ª Classe VIVIANE
PATRICIA  MARAN,  matrícula  nº  000.381-6  A,  o
adicional  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  incidente
sobre seus vencimentos,  em conformidade com o art.
72, XI, § 4º, da Lei Complementar nº 01/90, a título de
Adicional  de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional,
com efeitos financeiros a contar de 26/05/2017. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS,  Manaus,  29 de  agosto  de
2017.

PORTARIA N.º 0614/2017-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas  pelo  art.  9º,  inciso  XII  e  XXII,  da  Lei
Complementar  n.º  01,  de  30  de  março  de  1990,
consolidada na forma do art. 9º, da Lei Promulgada nº
51, de 21.07.2004;

CONSIDERANDO  a  Portaria  nº  698/2016-
GDPG/DPE/AM, que instituiu o calendário da Defensoria
Pública  do  Estado do Amazonas,  para  o  exercício  de
2017;

CONSIDERANDO a  necessidade  de  adequação  do
expediente  forense  àquele  definido  nos  moldes  do
Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas;

CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 1907, de 29 de
agosto de 2017, da Presidência do Tribunal de Justiça
do  Estado  do  Amazonas,  que  estabeleceu  ponto
facultativo  no  dia  08.09.2017(sexta-feira),  mantendo  o
ponto facultativo previsto para o dia 06.09.2017 (quarta-
feira);

RESOLVE:

ESTABELEBER  como ponto  facultativo  na  Defensoria
Pública do Estado o dia 08 de setembro de 2017 (sexta-
feira),  mantendo-se  o  ponto  facultativo  previsto  na
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Portaria  nº  698/2016-GDPG/DPE/AM,  para  o  dia  06  de
setembro de 2017 (quarta-feira).

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO  DO AMAZONAS,  Manaus,  30  de  agosto  de
2017.

PORTARIA N.º 0615/2017-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº
01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art.
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004;

RESOLVE:

EXONERAR André Henrique Bezerra Rebelo de Souza,
a  contar  de  01/09/2017,  do  cargo  de  provimento  em
comissão de Assessor de Defensor - DPE-3, previsto na
Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, que
institui  o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de
Cargos, Carreiras e Remunerações. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO  DO  AMAZONAS,  Manaus,  30  de  agosto  de
2017. 

PORTARIA N.º 616/2017-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº

01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art. 9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004;

RESOLVE:

NOMEAR Dennis  Barbosa  Maquine,  a  contar  de
01/09/2017,  para  exercer  o  cargo  de  provimento  em
comissão de Assessor de Defensor - DPE-3, previsto na
Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, que
institui o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de
Cargos, Carreiras e Remunerações. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS,  Manaus,  30 de  agosto  de
2017.
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