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PORTARIA N.º 698/2022-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 Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.003483/2022-25, datado de 28.04.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 
Nome: JONAS PEREIRA FALCÃO 

Cargo: Analista em Gestão Especializada de De-
fensoria 

Nome: GUSTAVO SILVA DE SOUZA 

Cargo: Analista em Gestão Especializada de De-
fensoria 

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus 

Período: 28.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 486,40 
3. Valor total das Diárias: R$ 243,20 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar a vistoria na unidade de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no mu-
nicípio de Manacapuru 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 02 de 
maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 699/2022-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 Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.003483/2022-25, datado de 28.04.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 
Nome: WALDIR ROSAS DOS SANTOS FLHO 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus 

Período: 28.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor total das Diárias: R$ 219,49 

Objetivo / Justificativa: 
Transportar servidores visando a realização de vis-
toria na unidade de Atendimento da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas no município de Ma-
nacapuru 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 02 de 
maio de 2022. 
. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 708/2022-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 Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000669-0, datado de 19.04.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Corregedor 
Geral: 
Nome: MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 

Cargo: Corregedor Geral  

Trecho: Manaus/Maués/Manaus 

Período: 10 a 12.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 03 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 697,08 
3. Valor das Diárias: R$ 2091,24 
4. 40% do valor básico da diária: R$ 278,83 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.370,07 

Objetivo / Justificativa: 
Realização de Correição Ordinária no Polo de 
Maués. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
maio de 2022. 
. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
 

PORTARIA N.º 709/2022-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 Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000669-0, datado de 19.04.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 
Nome: LUCAS PINTO DA SILVA 

Cargo: Assessor Técnico II DPE-1 

Trecho: Manaus/Maués/Manaus 

Período: 10 a 12.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 03 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor das Diárias: R$ 1.316,91 
4. 40% do valor básico da diária: R$ 175,59 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.492,50 

Objetivo / Justificativa: 
A realização de Correição Ordinária no Polo de 
Maués. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
maio de 2022. 
. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA Nº 718/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-
buições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.003474/2022-34 que trata de solicitação 
de adiantamento em nome do servidor público 
José Everton Pires Bindá; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, in-
ciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Re-
solução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o servidor público José Everton Pires 
Bindá, Assessor Técnico de Defensoria II, ma-
trícula nº 000.467-7B, no valor global de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), a ser depositado na 
Conta Corrente n° 0004375-3, Agência: 3739, 
Banco Bradesco - 237, de acordo com os arti-
gos 2° e 4º da Resolução nº 43/2014-
CSDPE/AM, de 19 de setembro de 2014, para 
custear despesas pequenas de serviços de ter-
ceiros – Pessoa Jurídica, no elemento de des-
pesas 33903989; 
II - ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de setem-
bro de 2014, artigo 7º, que o prazo de aplicação 
deste Adiantamento é de 90 (noventa) dias, não 
devendo ultrapassar o término de exercício fi-
nanceiro; e prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 
com o artigo 9º, para apresentação da respec-
tiva Prestação de Contas, contados da data 
imediata ao final do prazo de aplicação, sujei-
tando-se a tomada de contas, se não o fizer 
nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamen-
tos que as Prestações de Contas deverão ser 
formalizadas mediante as normas estabeleci-
das na referida Resolução. 

IV – DETERMINAR ao setor competente a libe-
ração dos recursos ao tomador. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 04 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRE-

ÇOS N.º 004/2022–DPE/AM; Resultante do 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2022-

CLDPE/AM, PROCESSO N.º 

20000.008416/2021-16, disponível no site 

https://www.gov.br/compras/pt-br/ OBJETO: 

Registro de Preços para aquisição de material 

de consumo, para atender às necessidades da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

conforme especificações e condições definidas 

no edital e seus anexos. PARTES: Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas e as empresas 

mencionadas abaixo. DOTAÇÃO ORÇAMEN-

TÁRIA: As contratações oriundas da ATA serão 

processadas de acordo com a previsão orça-

mentária desta Defensoria Pública. VIGÊNCIA: 

12 (doze) meses, a partir da data de publicação 

deste. 

RAG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA 

CNPJ: 37.528.463/0001-30 

Item Descrição Unid. Qtde. 
Valor 
Unit.  
R$ 

Valor To-
tal R$ 

1 

AÇÚCAR: 

Tipo: Cristal, 
sem refino – 

Pa-
cote 

1.000 3,49 3.490,00 

javascript:fn_navegar_protocolo(1037175,0,1,1,1,1)
https://www.gov.br/compras/pt-br/
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Embalagem 1 
Kg. 

2 

 
75% 

ÁGUA MINE-
RAL: Material: 

Sem Gás. Uni-
dade de For-
necimento: 
Garrafão de 20 
Litros, retorná-
vel: Caracte-
rísticas: Pro-
duto em con-
formidade com 
a Legislação 
em vigor. 

Gar-
rafão 

7.500 4,99 37.425,00 

3 

cota 
re-
ser-
vada 
de 

25% 

ÁGUA MINE-
RAL: Material: 

Sem Gás. Uni-
dade de For-
necimento: 
Garrafão de 20 
Litros, retorná-
vel: Caracte-
rísticas: Pro-
duto em con-
formidade com 
a Legislação 
em vigor. 

Pa-
cote 

2.500 4,80 12.000,00 

4 

CAFÉ, torrado 

e moído, em-
balagem tipo 
almofada com 
500 gramas. 
Característi-
cas adicionais: 
Produto em 
conformidade 
com selo do 
INMETRO 

Pa-
cote 

1.000 11,45 11.450,00 

Total do Fornecedor R$  64.365,00 

 
 

 TH COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMA-
TICA LTDA  

CNPJ: 10.614.075/0001-16 

Item 
Descri-

ção 
Unid. Qtde. 

Valor 
Unit.  
R$ 

Valor Total 
R$ 

5 
 

75% 

COPO 
DES-
CARTÁ-
VEL, 

Material: 
plástico, 
capaci-
dade 
180ml, 
Tipo 
Uso: 
Descar-
tável, 
Aplica-
ção: 
água. 
Unidade 
de forne-
cimento: 
pacote 
com 100 
unida-
des; Cor: 
branca, 
Caracte-
rísticas 
adicio-
nais: 
Produto 
em con-
formi-
dade 
com as 
Normas 
da ABNT 

Pa-
cote 

7.500 3,41 25.575,00 

Total do Fornecedor 25.575,00 

 

 PEDRO VICTOR RAMOS DE SOUZA 70212398237 
CNPJ: 43.399.639/0001-02 

Item Descrição 
Unid

. 
Qtde

. 

Valor 
Unit.  
R$ 

Valor 
Total 

R$ 

6 
 

cota 
re-
ser-
vada 
de 

25% 

COPO DES-
CARTÁVEL, 

Material: plás-
tico, capaci-
dade 180ml, 
Tipo Uso: Des-
cartável, Apli-
cação: água. 
Unidade de 
fornecimento: 

Pa-
cote 

2.500 3,18 
7.950,0

0 
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pacote com 
100 unidades; 
Cor: branca, 
Características 
adicionais: 
Produto em 
conformidade 
com as Nor-
mas da ABNT 

Total do Fornecedor R$  
7.950,0

0 

 

Valor Total da Ata R$ 97.890,00 

 
OBS.: A descrição completa dos itens encontra-

se disponível no Edital, Termo de Referência e 

sistema Comprasnet. 

Manaus, 05 de maio de 2022. 
 

 
Thiago Nobre Rosas 

Ordenador de Despesas 
 
 
PORTARIA Nº 719/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-
buições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.003472/2022-45, do pedido de adianta-
mento em nome do servidor público José Ever-
ton Pires Bindá; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64, e: 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Re-
solução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
 R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o servidor público José Everton Pires 
Bindá, Assessor Técnico II de Defensoria, ma-
trícula nº 000.467-7B, no valor global de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), a ser depositado na 
Conta Corrente n° 0004375-3, Agência: 3739, 

Banco Bradesco, de acordo com os artigos 2° e 
4º da Resolução nº 43/2014-CSDPE/AM, de 19 
de setembro de 2014, para custear despesas 
pequenas com materiais de consumo, no ele-
mento de despesas 33903089; 
II - ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, artigo 7º, que o 
prazo de aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o tér-
mino de exercício financeiro; e prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o artigo 9º, para 
apresentação da respectiva Prestação de Con-
tas, contados da data imediata ao final do prazo 
de aplicação, sujeitando-se a tomada de con-
tas, se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamen-
tos que as Prestações de Contas deverão ser 
formalizadas mediante as normas estabeleci-
das na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a libe-
ração dos recursos ao tomador. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 04 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 720/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
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CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000763-7, datado de 28.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Pú-
blico: 
Nome: DANILO GERMANO RIBEIRO PENHA 

Cargo: Defensor Público de 2a Classe 

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus 

Período: 08 a 12.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 05 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 662,23 
3. Valor total das Diárias: R$ 3.311,15 

Objetivo / Justificativa: 
Realização de Ação Itinerante no município de Ma-
nacapuru  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
04 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 721/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000763-7, datado de 28.04.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 
Nome: ROSA OLINDA ROCHA DE PAIVA 

Cargo: Assessor da Administração Superior DPE 
– 3  

Nome: FERNANDA SILVA DA ENCARNAÇÃO 

Cargo: Assessor de Defensor DPE – 3 

Nome: JULIANY ROSINA BENTES DA SILVA 

Cargo: Assessor Jurídico – DPE-3  

Nome: RUAN PATRICK TEIXEIRA DA COSTA 

Cargo: Analista Jurídico de Defensoria  

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus  

Período: 08 a 12.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 05 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 486,40 
3. Valor total das Diárias: R$ 2.432,00 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar membro na realização de Ação Itine-
rante no referido município. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
04 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 722/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
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CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000763-7, datado de 28.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 
Nome: EDILENE DE QUEIROZ LOPES 

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Nome: LUCIANA PONTES DA COSTA 

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Nome: RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS 

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2 

Nome: CAMILA MORATO MELO DE SOUZA 

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Nome: CHRISTOPHER MENEZES DOMICINI-
ANO DE HOLANDA LIMA 

Cargo: Assistente Técnico em Tecnologia da In-
formação de Defensoria  

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus  

Período: 08 a 12.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 05 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 462,06 
3. Valor total das Diárias: R$ 2.310,30 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar membro na realização de Ação Itine-
rante no município de Manacapuru 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
04 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 723/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000763-7, datado de 28.04.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 
Nome: ALYSSON FRANCISCO MOURA FREI-
TAS 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria  

Nome: LANA CATIANE FURTADO DA ROCHA 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1  

Nome: EDIVAL NUNES GUILHERME 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1 

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus  

Período: 08 a 12.05.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 05 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor total das Diárias: R$ 2.194,85 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar membro na realização de Ação Itine-
rante no município de Manacapuru  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
04 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 733/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 
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1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a realização de eventos fora 
do horário de expediente durante o mês de abril 
de 2022, bem como a atuação de alguns servi-
dores nos respectivos eventos; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.003631/2022-10, datado de 03/05/2022; 

RESOLVE: 
ATRIBUIR gratificação constante no artigo 31, 
inciso XI, § 10, da Lei nº 4.077/2014, com 
redação dada pela Lei 4.831/2019, no valor do 
adicional de Nível 1, consoante Anexo XII da 
referida lei, por dia trabalhado, aos servidores 
abaixo relacionados: 
 

Formatura Alusiva ao 
Dia do Exército 

Concessão de 
Medalha Militar 

Alusiva ao 
Aniversário de 185 

Anos da Polícia 
Militar do Estado 

do Amazonas  
19 de abril de 2022 21 de abril de 2022 

Helder Monteiro de 
Oliveira Júnior 

Natasha Cristine 
Teixeira de Oliveira 

Francisco Jackson 
Martins de Matos 

Fábio Honda do 
Nascimento 

Carlos Leonidas Silva de 
Alencar 

Hudson de Souza 
Pena 

Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
04 de maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado  

 
 

PORTARIA N.º 737/2022-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 Com-

plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001583/2022-17, datado de 21.02.2022; 
CONSIDERANDO o Despacho n.° 1301/2022-
GDPG/DPE/AM que deferiu o pedido de altera-
ção do deslocamento  
 

RESOLVE: 
I – ALTERAR o período de deslocamento do 
Subdefensor Público Geral Dr. Thiago Nobre 
Rosas de 25 a 27.04.2022, autorizado pela Por-
taria n.° 325/2021-GDPG/DPE/AM de 
07.03.2022, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 1.656, pág. 8/23 de 07.03.2022, para o pe-
ríodo de 24 a 26.05.2021. 
II – ATRIBUIR complementação do pagamento 
de diárias, nos termos do quadro abaixo: 

Nome: THIAGO NOBRE ROSAS 

Cargo: Subdefensor Público Geral 

Trecho: Manaus/Tefé/Manaus 

Período: 26.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 697,08 
3. Valor total das Diárias: R$ 348,54 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar visita técnica na sede do Polo do Mé-
dio Solimões 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 05 de 
maio de 2022. 
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Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 738/2022-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 Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001583/2022-17, datado de 21.02.2022;  
CONSIDERANDO o Despacho n.° 1301/2022-
GDPG/DPE/AM que deferiu o pedido de altera-
ção do deslocamento 

 
RESOLVE: 

I – ALTERAR o período de deslocamento da 
servidora Hortência dos Santos Gonçalves de 
25 a 27.04.2022, autorizado pela Portaria n.° 
326/2021-GDPG/DPE/AM de 07.03.2022, publi-
cada no D.O.E DPE/AM, edição 1.656, pág. 8/23 
de 07.03.2022, para o período de 24 a 
26.05.2021. 
II – ATRIBUIR complementação do pagamento 
de diárias, nos termos do quadro abaixo: 

Nome: HORTÊNCIA DOS SANTOS GOL-
ÇALVES 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1  

Trecho: Manaus/Tefé/Manaus 

Período: 26.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 

3. Valor total das Diárias: R$ 219,49 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar membro na realização de visita 
técnica na sede do Polo do Médio Solimões 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 05 de 
maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 740/2022-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 Promul-
gada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante nos Processos 
nº 20000.003622/2022-11, datado de 
03/05/2022; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR, a pedido, a contar de 30 de 
abril de 2022, nos termos do artigo 47, inciso I, 
da Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, VON HELD TEIXEIRA GRIJO, matrícula 
nº 000.692-0A, ocupante do cargo de provi-
mento efetivo de Assistente Técnico em Tecno-
logia da Informação de Defensoria - Programa-
dor, com atuação em Manaus/AM, do 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, 05 de 
maio de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 745/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 

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 disposto no art. 9º, incisos 

VIII, XVIII e XXV, da Lei Complementar Estadual 

nº 01, de 30 de março de 1990, e alterações pos-

teriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 4.077, 

de 11 de setembro de 2014, alterada pela Lei nº 

4.831 de 13 de maio de 2019, que institui o 

Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 

dos servidores auxiliares da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO que a Lei acima mencionada, 

em seu Anexo XII, estabelece o novo Quadro de 

Adicional; 

CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.003666/2022-41. 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Defensor Público Daniel Britto 

Freire Araújo o adicional previsto no artigo 31, 

XI, da Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro 

de 2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 13 de 

maio de 2019, no valor correspondente ao nível 

11, pelo desempenho de atividade técnica espe-

cial, consistente em ministrar o módulo de Di-

reito da Execução Penal e Criminologia, da Pós-

Graduação DPE-AM/UFAM. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 

Manaus, 05 de maio de 2022. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 

DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 
3.785/2012 

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
torna público que recebeu do IPAAM, em 
03/05/2022, a Licença Ambiental Única n.º 
150/21-01, que autoriza a perfuração de poço 
tubular para captação de água subterrânea, lo-
calizado em terreno na Estrada Coari Mamiá, 
km 02, nas coordenadas geográficas: 02º 57’ 
20,56” S e 63º 08’ 59,89” W, Coari-AM, com va-
lidade de 60 dias. 

 

Manaus, 04 de maio de 2022. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA Nº 064/2022-GCG-DPE/AM 
 
A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSO-
RIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 20, incisos X e XII da Lei Comple-
mentar nº 01/1990 c/c artigo 11, incisos X e XI, 
da Resolução nº. 001/2013-CSDPE/AM – Re-
gimento Interno da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o dever funcional dos mem-
bros da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas de apresentar relatórios periódicos de 
sua atuação ao Corregedor Geral, nos termos 
do art. 89, inciso XII, da Lei Complementar nº. 
01/1990;  
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CONSIDERANDO que a esta compete orien-
tar e supervisionar as atividades desenvolvi-
das pelos Defensores Públicos em suas res-
pectivas áreas, bem como baixar instruções, 
no limite de suas atribuições, visando a regula-
ridade e o aperfeiçoamento da missão consti-
tucional da Defensoria Pública;  
CONSIDERANDO a necessidade de uniformi-
zar o registro da atuação institucional, por 
meio da padronização do preenchimento dos 
relatórios funcionais periódicos em sistema in-
tegrado, no intuito de auxiliar os Defensores 
Públicos e toda equipe de apoio (servidores, 
alunos de pós-graduação e estagiários da De-
fensoria Pública), no oferecimento de um aten-
dimento mais qualitativo;  
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de 
manter atualizados os registros estatísticos de 
produção dos membros da Defensoria Pública, 
inclusive para efeitos de aferição dos índices 
de merecimento e de produtividade; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequa-
ção dos critérios de preenchimento dos relató-
rios funcionais periódicos em sistema inte-
grado, de forma que os resultados quantitati-
vos reflitam a faticidade das atividades desen-
volvidas pelos membros; 
CONSIDERANDO os termos da Recomenda-
ção nº 002/2019-GCG-DPE/AM, datada de 
02/12/2019; 
CONSIDERANDO a necessidade de organi-
zar, corrigir e consolidar as últimas portarias 
de parametrização por área; 
 
 
RESOLVE publicar está portaria consolidada 
de preenchimento dos relatórios periódicos de 
atuação dos membros da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, a que se refere o ar-
tigo 89, inciso XII, da Lei Complementar do 
Estado do Amazonas n. 01, de 30 de março 
de 1990, a serem observados por todos os ór-
gãos de atuação da DPE/AM e nos termos es-
tabelecidos nos ANEXOS desta portaria: 

Art. 1º. É de responsabilidade do membro ofi-
ciante o regular preenchimento do relatório pe-
riódico de seu órgão de atuação.  
§1º. Para os fins do caput, deve o (a) Defen-
sor(a) Público(a) proceder a orientação e fis-
calização contínua do preenchimento do rela-
tório periódico, quando realizado pela equipe 
de servidores, residentes e estagiários vincula-
dos ao seu órgão de atuação; 
§2º. Os dados informados no relatório referem-
se à produção e ao atendimento do órgão de 
atuação como um todo, ainda que praticado 
por mais de um membro, servidor ou estagiá-
rio. 
Art. 2º. O eventual preenchimento irregular do 
referido sistema de relatórios importará em 
descumprimento do dever ético do membro 
oficiante, nos termos da Resolução nº 
009/2014-CSDPE. 
Art. 3º. Os casos omissos serão decididos 
pela Corregedoria Geral mediante consulta 
formulada por qualquer interessado e a apura-
ção de eventual descumprimento dos deveres 
administrativos inerentes ao objeto desta por-
taria será realizada por meio de procedimento 
próprio, quando necessário. 
Art. 4º. Ficam revogadas as portarias anterio-
res sobre o assunto. 
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data 
da sua publicação. 
 
Manaus, 05 de maio de 2022. 
 

Marco Aurélio Martins da Silva 
Corregedor Geral – DPE/AM 

 

ANEXO 1 

PARAMETRIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS DA 
ÁREA DE FAMÍLIA 
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A) ATOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DE 

FAMÍLIA E OBSERVAÇÕES: 

1. ACORDO JUDICIAL – Quando realizado no 
curso de processo judicial já existente, condu-
zido e estimulado por membro ou servidor do 
Judiciário e posteriormente homologado por 
sentença. 

2. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 
– Quando realizado antes de ingresso judicial, 
conduzido e estimulado por servidor, residente 
ou membro. 

3. ALEGAÇÕES FINAIS – Quando apresenta-
das oralmente, em audiência, devem ser con-
sideradas e registradas tais como as escritas, 
salvo se utilizadas de forma remissiva ou ge-
nérica. 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de alegações fi-
nais, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 

4. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO PRA-
TICADO – Deve ser utilizado de forma excep-
cional e somente quando nenhum outro ato ou 
providências forem adotados no processo ou 
no atendimento; não computar correções de 
minutas de petições ainda não protocoladas. 

5. ATENDIMENTO NOVO – Deve ser preen-
chido quando o assistido, já atendido pela tria-
gem, apresenta uma nova demanda ou resis-
tência a uma pretensão à DPE, independente-
mente da continuidade do atendimento por ou-

tro órgão de execução, onde este último, dora-
vante utilizará apenas o campo "Atendimento 
Retorno". 

Via de regra, utilizado apenas pelas Defenso-
rias de Atendimento e Especializadas quando 
da apresentação da nova pretensão do assis-
tido, ainda que este já tenha sido orientado/as-
sistido em demanda distinta e já se encontre 
cadastrado no banco de dados da DPE. 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
novo, salvo se os atos praticados forem distin-
tos para cada um dos assistidos e nos casos 
de ações ajuizadas pelas especializadas com 
interesse coletivo, onde, nestas últimas, ca-
dastrados e considerados tantos quantos fo-
rem os assistidos pela Defensoria Pública. 

Exceção: considerando-se a atribuição das 
Defensorias Forenses para contestar, devem 
estas últimas registrar o primeiro atendimento 
do assistido como "Atendimento Novo", provi-
dência a ser adotada, de igual modo, quando 
a DPE assumir demanda já iniciada por advo-
gado particular.  

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
novo, salvo se os atos praticados forem distin-
tos para cada um dos assistidos e nos casos 
de ações ajuizadas pelas especializadas com 
interesse coletivo, onde, nestas últimas, ca-
dastrados e considerados tantos quantos fo-
rem os assistidos pela Defensoria Pública. 

No caso do atendimento virtual, a triagem 
ocorre durante o primeiro atendimento, de 
modo que o ato deve ser considerado como 
“Atendimento Novo”, ainda que o atendimento 
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venha a ser arquivado, denegado ou encami-
nhado.  

INFORMAÇÕES GENÉRICAS OU DE MERO EXPEDI-

ENTE NÃO SERÃO CONSIDERADOS COMO “ATENDI-

MENTO NOVO”. 

6. ATENDIMENTO RETORNO – Utilizado em 
todos os registros posteriores ao primeiro 
atendimento da mesma demanda, ainda que 
por órgão de atuação diferente, salvo as exce-
ções acima expostas. 

Não computar eventual orientação ou atendi-
mento a testemunha arrolada para participar 
de audiência. 

Quando houver mais de um assistido no polo 

representado pelo mesmo membro da DPE, 

deve ser considerado apenas um atendimento 

retorno, salvo se os atos praticados forem dis-

tintos para cada um dos assistidos e nos ca-

sos de ações ajuizadas pelas especializadas 

com interesse coletivo. 

7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL – Realizada 
no âmbito da Defensoria Pública, antes, du-
rante ou no final de processo judicial, condu-
zida por membro ou servidor da DPE. Deve 
ser considerada independentemente de poste-
rior homologação judicial, sendo assinalado o 
resultado alcançado: “com acordo” ou “sem 
acordo”. No caso de redesignação ou continu-
ação de audiência em data distinta, computar 
o ato e considerar, posteriormente, como nova 
audiência. 

8. AUDIÊNCIA JUDICIAL – Qualquer audiên-
cia realizada no curso de processo judicial e 
conduzida por membro da Justiça Pública; 

deve-se considerar neste campo, ainda, a rea-
lização de inspeção judicial. No caso de rede-
signação ou continuação de audiência em 
data distinta, considerar como nova audiência 
e um novo ato a ser computado. 

Impugnações, interpelações, contraditas, pro-
testos, requerimentos e demais incidentes 
ocorridos em audiência e apresentados oral-
mente não devem ser computados, assim 
como a ciência das respectivas decisões, 
quando proferidas na mesma audiência. 

9. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – Ocorre após 
a triagem na unidade, momento em que será 
definido, conforme o caso concreto, se é caso 
de mediação ou conciliação. Ato realizado 
apenas por servidor, residente ou Defensor(a) 
Público (a).  

10. CIÊNCIA DE DECISÃO – Campo a ser 
preenchido quando o (a) Defensor (a) Público 
(a) manifestar ciência de sentença/acórdão ju-
dicial, ainda que em audiência judicial, de 
acordo com os subcampos do relatório eletrô-
nico. 

Não considerar eventual ciência, ainda que ex-
pressa nos autos, como “Petição Intermediá-
ria”. 

11. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Preen-
cher somente quando formalmente suscitado 
ao Defensor Público Geral. 

12. CONTESTAÇÃO – Considerar, também, 

quando apresentada oralmente. 

 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de contestação, 
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considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

13. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO – Quando houver mais de um assis-
tido no polo representado pelo mesmo mem-
bro da DPE e necessária a apresentação de 
resposta a recurso, considerar como apenas 
um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos; 

14. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
APELAÇÃO – Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo 
membro da DPE e necessária a apresentação 
de resposta a recurso, considerar como ape-
nas um ato praticado, salvo se a peça envol-
ver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 

15. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INO-
MINADO – Quando houver mais de um assis-
tido no polo representado pelo mesmo mem-
bro da DPE e necessária a apresentação de 
resposta a recurso, considerar como apenas 
um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 

16. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS – Ín-
dice para registro de todos os outros recursos, 
não nominados pelo sistema (exemplos: em-
bargos de declaração, especial, extraordinário 
etc). 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de resposta a re-
curso, considerar como apenas um ato prati-

cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 

17. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preen-
cher o campo quando do requerimento inaugu-
ral da execução. Para os peticionamentos sub-
sequentes, “petição intermediária”.  

Por entendimento do CSDPE/AM, o cumpri-
mento de sentença deve ser contabilizado sob 
o campo “peticionamento”, de atribuição das 
unidades iniciais de atendimento. 

18. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
– Preencher quando formalmente expedida 
pelo membro ou órgão de atuação e decor-
rente de efetivo atendimento ou compareci-
mento do assistido. 

19. DECLARAÇÃO DE ITCMD – Sem comen-
tários. 

20. DESISTÊNCIA DA MEDIAÇÃO – Preen-
cher quando, após atendimento e contato com 
o mediador, uma das partes, ou ambas, desis-
tem da resolução da demanda de maneira ex-
trajudicial. 

21. DILIGÊNCIAS EM JUÍZO – Utilizar so-
mente quando não houver campo específico 
para preenchimento, não se considerando os 
atos processuais que demandem a presença 
do (a) Defensor (a) Público (a). 

Preencher, por exemplo, quando haja necessi-
dade de despachar medida urgente, requerer 
providências diretamente ao Magistrado ou à 
Secretaria do Juízo, solicitar cópias, documen-
tos, mídia, etc. 
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22. EDITAL – Considerar apenas quando efe-
tivamente publicado no Diário Eletrônico da 
DPE. 

23. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓRIA 
/ EXECUÇÃO – Quando houver mais de um 
assistido no polo representado pelo mesmo 
membro da DPE e necessária a apresentação 
de quaisquer dos embargos acima, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos e nos 
casos de ações ajuizadas pelas especializa-
das com interesse coletivo. 

24. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de quaisquer dos 
embargos acima, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos e nos casos de ações ajui-
zadas pelas especializadas com interesse co-
letivo. 

25. EMENDA À INICIAL – Quando utilizada, 
observar a necessidade de informar o campo 
“Defensor (a) que assinou a inicial”. 

26. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO – 
Considerar apenas quando este se der formal-
mente e observado o disposto no Memorando 
Circular nº. 005/2015- GCG/ DPEAM, de 
17/06/2015. 

27. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de exceção de pré-
executividade, considerar como apenas um 

ato praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos. 

28. HABEAS CORPUS – Sem comentários. 

29. IMPUGNAÇÕES – Sem comentários. 

30. INTERCÂMBIO PROCESSUAL – Utilizar 
quando do atendimento, resposta, remessa de 
documentos ou qualquer outro ato praticado 
em intercâmbio de processos remetidos à De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas.  

31. JUSTIFICATIVA EM EXECUÇÃO DE ALI-
MENTOS – Sem comentários. 

32. MEMORANDO – Somente considerar 
quando expedido formalmente, seja por meio 
de correspondência oficial física, digital ou por 
meio do sistema interno da Defensoria Pública 
do Estado. Encaminhamentos não podem ser 
computados como “memorando”, visto já pos-
suírem item próprio. 

33. NOTIFICAÇÕES / CONVITES – Sem co-
mentários. 

34. OFÍCIO – Sem comentários. 

35. PEDIDO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação do pedido de sus-
pensão liminar; considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos. 

36. PETIÇÃO INICIAL – Quando houver mais 
de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e necessária a apre-
sentação do pedido de suspensão liminar; 
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considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

37. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA – Com o fim 
de cômputo de todas as modalidades de peti-
ções intermediárias, tais como intervenção de 
terceiros, pedido incidental de tutela de urgên-
cia e evidência, pedido de suspensão e extin-
ção processual, pedido de reconsideração, ha-
bilitação e demais incidentes como “petição in-
termediária”. Desconsiderar eventual termo de 
ciência, ainda que em formato de petição, 
como “petição intermediária”. 

38. PORTARIA – Considerar como item a ser 
computado, apenas quando efetivamente pu-
blicado no Diário Eletrônico da DPE. 

39. PRÉ-MEDIAÇÃO/CONVITE – Consiste no 
primeiro contado do assistido com a unidade, 
antes da data agendada para o atendimento, 
na qual o mediador explica o procedimento, 
escuta as partes com o intuito de analisar sua 
adequação ao procedimento de Mediação e 
realiza o convite para a sessão, que deverá 
ser aceito pelo assistido e convidado. 

Sendo a pré-mediação realizada com assistido 
e convidado em separado, deve ser registrado 
um praticado para cada uma das partes. 

O ato pode ser computado ainda que o convite 
não seja aceito ou o assistido não compareça 
à sessão. 

Caso a PRÉ-MEDIAÇÃO/CONVITE seja reali-
zada na mesma ocasião da sessão de media-
ção, registrar apenas o ato AUDIÊNCIA DE 
MEDIAÇÃO. 

40. PRÉ-MEDIAÇÃO/CONSTELAÇÃO FAMI-
LIAR – realizada semana ou quinzenalmente, 
por meio de palestras, rodas de conversa, 
constelação familiar e concretizada pelo (a) 
Defensor(a) Público (a) titular da unidade, com 
o intuito de trazer consciência para as diversas 
questões presentes nos conflitos, por exem-
plo, falta de diálogo, alienação parental, repeti-
ção de padrão etc. São atividades realizadas 
antes de o assistido ter seu primeiro atendi-
mento, seja ele conciliação ou mediação. 

41. PRÉ-MEDIAÇÃO/PALESTRA – realizada 
semana ou quinzenalmente, concretizada pelo 
(a) Defensor(a) Público (a) titular da unidade, 
com o intuito de trazer consciência para as di-
versas questões presentes nos conflitos, por 
exemplo, falta de diálogo, alienação parental, 
repetição de padrão etc. São atividades reali-
zadas antes de o assistido ter seu primeiro 
atendimento, seja ele conciliação ou media-
ção. 

42. PRÉ-MEDIAÇÃO/RODA DE CONVERSA 
– realizada semana ou quinzenalmente, por 
meio de palestras, rodas de conversa, conste-
lação familiar e concretizada pelo (a) Defen-
sor(a) Público (a) titular da unidade, com o in-
tuito de trazer consciência para as diversas 
questões presentes nos conflitos, por exem-
plo: falta de diálogo, alienação parental, repeti-
ção de padrão etc. São atividades realizadas 
antes do assistido receber seu primeiro atendi-
mento, seja ele conciliação ou mediação. 

43. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – Sem co-
mentários. 

44. RECONVENÇÃO – Considerar apenas 
quando proposta de forma autônoma, nos ter-
mos do art. 343, §6º do CPC. Quando reque-
rida em conjunto com a contestação, conside-
rar apenas esta última. 
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45. RECURSO DE AGRAVO – Quando hou-
ver mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 

46. RECURSO DE APELAÇÃO – Quando 
houver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo membro da DPE e necessá-
ria a apresentação deste recurso, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 

47. RECURSO ESPECIAL – Quando houver 
mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 

48. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Quando 
houver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo membro da DPE e necessá-
ria a apresentação deste recurso, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 

49. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL – Quando houver mais de um assistido 
no polo representado pelo mesmo membro da 
DPE e necessária a apresentação deste re-
curso, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 

50. RÉPLICA – Quando houver mais de um 
assistido no polo representado pelo mesmo 

membro da DPE e necessária a apresentação 
de réplica; considerar como apenas um ato 
praticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada um 
dos assistidos. 

51. REUNIÃO EXTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião for de interesse institucional. 

52. REUNIÃO INTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião gerar ata. 

53. REUNIÃO DE ENGAJAMENTO DE 
EQUIPE/DINÂMICA – realizada entre a pró-
pria equipe, contribuindo para a criação de um 
vínculo forte e positivo entre servidor/estagiá-
rio e a Defensoria Pública, para que a causa 
deles seja comum à nossa e, desde já, sintam-
se motivados a atuar em excelência na resolu-
ção de conflitos.  

54. REUNIÃO DE ENGAJAMENTO DE 
EQUIPE/RODA DE CONVERSA – dinâmica 
realizada entre a própria equipe, contribuindo 
para a criação de um vínculo forte e positivo 
entre servidor/estagiário e a Defensoria Pú-
blica para que a causa deles seja comum à 
nossa e, desde já, sintam-se motivados a 
atuar em excelência na resolução de conflitos.  

55. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CON-
DUTA – registrar somente quando formal-
mente elaborado e assinado entre os pactuan-
tes. 

56. TERMO DE DENEGAÇÃO / ARQUIVA-
MENTO – Registrar somente com a estrita ob-
servância à Resolução nº 012/2014-CSDPE. 

57. TRIAGEM – Sem comentários. 

58. VISITA TÉCNICA – Considerar somente 

se houver certidão, declaração, termo ou 
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outro documento que comprove a efetiva 

realização do ato em comento. Exemplo: 

será considerada visita técnica, devida-

mente computada no relatório como tal, a 

visita ao assistido em autos de curatela. 

B) AÇÕES: 

1.ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR 

2.ADOÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 

3. ALIMENTOS 

4.ALIMENTOS GRAVÍDICOS 

5. ALIMENTOS PROVISIONAIS 

6. ALTERAÇÃO DE NOME 

7. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 

8. ALVARÁ JUDICIAL 

9. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

10. ARRESTO 

11. ARROLAMENTO 

12. ARROLAMENTO DE BENS 

13. ARROLAMENTO SUMÁRIO 

14. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

15. AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE 

16. BUSCA E APREENSÃO 

17. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR 

18. CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL 

19. CAUTELAR 

20. CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE COR-
POS 

21. CAUTELAR INOMINADA 

22. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 

23. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDI-
CIAL EM DIVÓRCIO 

24. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

25. DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA 

26.DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE COM 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

27.DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁ-
VEL/DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL 
“POST MORTEM”  

28. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 

29. DECLARATÓRIA E DE DISSOLUÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL COM GUARDA, ALIMEN-
TOS E DIREITO DE VISITAS 

30. DIVÓRCIO CONSENSUAL 

31. DIVÓRCIO LITIGIOSO 

32. EMBARGOS DE TERCEIRO 

33. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
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34. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

35. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

36. EXIBIÇÃO 

37. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 

38. GUARDA 

39. GUARDA COM TUTELA ANTECIPADA 

40. GUARDA COM ALIMENTOS 

41. HABEAS CORPUS 

42. HABILITAÇÃO À ADOÇÃO 

43. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

44. HOMOLOGAÇÃO DE AUXÍLIO AO NAS-
CITURO 

45.HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRA-
JUDICIAL 

46. IMISSÃO NA POSSE 

47. IMPUGNAÇÕES 

48.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS 

49. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

50. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

51. INTERDIÇÃO 

52. INTERDITO PROIBITÓRIO 

53. INTERNAÇÃO 

54. INVENTÁRIO 

55. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO 

56. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

57.INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
POST MORTEM 

58. JUSTIFICAÇÃO 

59. MANDADO DE SEGURANÇA 

60. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

61. MEDIDAS GARANTIDORAS 

62. MEDIDAS PREPARATÓRIAS 

63. MEDIDAS PROTETIVAS 

64. MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNA-
ÇÃO COMPULSÓRIA 

65.MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
(MARIA DA PENHA) 

66.MEDIDAS PROTETIVAS – ESTATUTO DO 
IDOSO 

67. MODIFICAÇÃO DE GUARDA 

68. MODIFICAÇÃO DE GUARDA LITIGIOSA 

69. MODIFICAÇÃO DE GUARDA, VISITAS, 
COM BASE NA ALIENAÇÃO PARENTAL, CU-
MULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMEN-
TOS 

70. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE 

71. NENHUMA AÇÃO 
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72. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

73. OFERTA DE ALIMENTOS 

74. ORDINÁRIA 

75. OUTRAS AÇÕES 

76. OUTRAS AÇÕES COLETIVAS 

77. PARTILHA DE BENS 

78. PENSÃO POR MORTE 

79. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

80. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

81. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 
POST MORTEM 

82. REGISTRO E NASCIMENTO TARDIO 

83. REGISTRO DE ÓBITO TARDIO 

84. REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO DE VI-
SITAS 

85.REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, ALI-
MENTOS E VISITAS 

86. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

87. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DA 
POSSE 

88. REMOÇÃO, MODIFICAÇÃO E DISPENSA 
DE TUTOR OU CURADOR 

89. RESTAURAÇÃO DE AUTOS 

90. RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚ-
BLICO 

91. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓ-
VEL 

92. RETIFICAÇÃO/SUPRIMENTO/RESTAU-
RAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

93. REVISIONAL DE ALIMENTOS  

94. SEPARAÇÃO DE CORPOS 

95. SOBREPARTILHA 

96. SUPRIMENTO DE CONSENTI-
MENTO/IDADE 

97. TOMADA DE DECISÃO APOIADA 

98. TUTELA C/C GUARDA 

99. TUTELA C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR 

100. USUCAPIÃO 

ANEXO 2 

PARAMETRIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 

PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS DA 

ÁREA CRIMINAL 

A) ATOS PROCESSUAIS CONSTANTES DO 

RELATÓRIO DA ÁREA CRIMINAL E OB-

SERVAÇÕES: 
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1. ALEGAÇÕES FINAIS – Campo a ser utili-
zado quando da apresentação de alegações fi-
nais no processo penal, seja no momento da 
audiência judicial ou da apresentação dos me-
moriais. 

Deve ser utilizado também no caso de alega-
ções finais apresentadas em incidentes da 
execução penal. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

Ex.: se o Defensor Público atendeu pela pri-

meira vez três assistidos corréus em ação pe-

nal e optou por elaborar uma resposta escrita 

conjunta para todos, deve preencher três ve-

zes o campo “atendimento novo” e uma vez o 

campo “defesa prévia/resposta escrita à acu-

sação.” Porém, se o membro optar por fazer 

respostas escritas separadas, deve preencher 

três vezes o campo respectivo, além dos três 

atendimentos. 

2. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO PRA-
TICADO – Deve ser utilizado de forma excep-
cional e somente quando nenhum outro ato ou 
providências forem adotados no processo ou 
no atendimento. 

Não deve ser utilizado para correções de mi-

nutas de petições ainda não protocoladas. 

3. ATENDIMENTO NOVO – Campo a ser utili-
zado, após triagem, uma única vez para cada 
pretensão jurídica apresentada pelo assistido, 
independentemente da continuidade do aten-
dimento por outro órgão de atuação, o qual, 
doravante, utilizará apenas o campo "Atendi-
mento Retorno". 

Deve ser utilizado, também, quando for reali-
zado o primeiro atendimento do assistido ime-
diatamente antes da audiência judicial, inclu-
sive da audiência de custódia. 

Inclui-se no atendimento prévio à audiência ju-
dicial a orientação ou oitiva de eventuais teste-
munhas arroladas, não devendo ser compu-
tada como ato separado. 

Informações de mero expediente não devem 
ser consideradas como “Atendimento novo”. 

4. ATENDIMENTO PRISIONAL – Campo a 
ser utilizado quando da realização de atendi-
mento em estabelecimentos prisionais. 

5. ATENDIMENTO RETORNO – Campo a ser 
utilizado em todos os registros posteriores ao 
primeiro atendimento, ainda que por órgão de 
atuação diferente. 

Deve ser preenchido sempre que prestada 

qualquer orientação ou consulta ao assistido, 

ainda que por meio não presencial, excetua-

das as informações de mero expediente. 

6. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – Campo a ser 
preenchido em conformidade com as opções 
obrigatórias, previamente disponibilizadas no 
relatório eletrônico. 
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O “Atendimento novo” realizado antes da audi-
ência deve ser computado. 

7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL – Campo a 

ser preenchido quando o Defensor Público ou 

servidor da DPE/AM conduzir audiências ex-

trajudiciais com objetivos preventivos, repara-

tórios ou restaurativos. 

8. AUDIÊNCIA JUDICIAL – Campo a ser pre-
enchido pelo membro quando da participação 
em audiência judicial. 

No caso de continuação em data distinta, 
deve-se considerar, para fins de preenchi-
mento do relatório, uma nova audiência judi-
cial. 

A entrevista prévia com o assistido antes da 
audiência judicial deve ser preenchida como 
“Atendimento Novo” ou “Atendimento Re-
torno”, conforme o caso. 

Inclui-se no atendimento prévio à audiência ju-
dicial a orientação ou oitiva de eventuais teste-
munhas arroladas, não devendo ser registrada 
como ato separado. 

Se houver mais de um assistido representado 
pela Defensoria Pública na audiência criminal, 
deve ser computada uma única audiência judi-
cial, sem prejuízo do cômputo em separado 
dos atendimentos e atos realizados durante a 
audiência. 

Exemplo de preenchimento do relatório em 
caso de multiplicidade de réus: se houver três 
réus assistidos pelo mesmo membro, este pre-
encherá três vezes o campo “Atendimento 
novo” ou “Atendimento retorno”, conforme o 
caso; uma vez o campo “Audiência judicial”; 

três vezes o campo “Alegação final”, se forem 
realizadas oralmente. 

Excetuados os casos indicados na descrição 
do próprio campo, as demais impugnações, in-
terpelações, contraditas, protestos, requeri-
mentos e incidentes ocorridos em audiência 
judicial e suscitados oralmente não devem ser 
computados como atos separados. 

Deve ser utilizado no caso de acompanha-

mento de julgamentos no Plenário, Câmaras 

Reunidas ou nas Cortes Superiores pelo De-

fensor Público atuante em Defensoria Pública 

Forense de Segundo Grau. 

9. AUDIÊNCIA PÚBLICA – Campo a ser pre-
enchido quando o membro realizar audiências 
públicas para discutir matérias relacionadas às 
suas funções institucionais. 

10. CIÊNCIA DE DECISÃO/DESPACHO JU-
DICIAL – Campo a ser preenchido quando o 
Defensor Público manifestar ciência de deci-
são ou despacho judicial. 

Não deve ser utilizado quando a ciência ocor-
rer em audiência judicial. 

O campo “petição intermediária” não deve ser 
utilizado para manifestação de ciência de atos 
judiciais. 

11. CIÊNCIA DE SENTENÇA – Campo a ser 
preenchido quando o Defensor Público mani-
festar ciência de sentença judicial, ainda que 
em audiência judicial, de acordo com os sub-
campos do relatório eletrônico. 

Não deve ser utilizado o campo “petição inter-

mediária”. 
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12. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Campo a 
ser preenchido somente quando do ajuiza-
mento de conflito de atribuições, a ser dirimido 
pelo Defensor Público Geral. 

13. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS – 
Campo a ser preenchido quando da apresen-
tação de contrarrazões de recursos criminais, 
complementando-se com o preenchimento da 
espécie recursal no subcampo correlato do re-
latório eletrônico. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

Ex.: Se o Defensor Público atendeu três assis-

tidos corréus em ação penal e optou por ela-

borar uma peça de contrarrazões recursais 

conjunta para todos, deve preencher apenas 

uma vez o campo em comento. Porém, se op-

tar por fazer contrarrazões separadas, deve 

preencher três vezes o campo respectivo. 

14. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO – Campo a ser preenchido quando 
da apresentação de contrarrazões de recurso 
de agravo, inclusive em execução criminal. 

15. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
APELAÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da apresentação de contrarrazões de 
recurso de apelação. 

16. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ES-
PECIAL – Campo a ser preenchido quando da 

apresentação de contrarrazões de recurso es-
pecial. 

17. CONTRARRAZÕES DE RECURSO EX-

TRAORDINÁRIO – Campo a ser preenchido 

quando da apresentação de contrarrazões de 

recurso extraordinário. 

18. CONTRARRAZÕES DE RECURSO EM 

SENTIDO ESTRITO – Campo a ser preen-

chido quando da apresentação de contrarra-

zões de recurso em sentido estrito. 

19. CONTRARRAZÕES DE RECURSO OR-

DINÁRIO CONSTITUCIONAL – Campo a ser 

preenchido quando da apresentação de con-

trarrazões de recurso ordinário constitucional. 

20. CONTRARRAZÕES DE EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – Campo a ser preenchido 

quando da apresentação de contrarrazões de 

embargos de declaração. 

21. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INO-

MINADO – Campo a ser preenchido quando 

da apresentação de contrarrazões de recurso 

inominado. 

22. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

– Campo a ser preenchido quando da expedi-

ção, por membro ou servidor, de declaração 

formal de atendimento ou comparecimento do 
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assistido na unidade de atendimento da De-

fensoria Pública. 

23. DEFESA PRÉVIA/RESPOSTA ESCRITA 
À ACUSAÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da apresentação de defesa prévia ou 
resposta escrita à acusação em favor do as-
sistido. 

Deve ser utilizado quando da apresentação de 
resposta à acusação oral no procedimento dos 
Juizados Especiais Criminais. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

Ex.: Se o Defensor Público atendeu pela pri-

meira vez três assistidos corréus em ação pe-

nal e optou por elaborar uma resposta escrita 

conjunta para todos, deve preencher três ve-

zes o campo “Atendimento Novo” e uma vez o 

campo “Defesa Prévia/Resposta escrita à Acu-

sação.” Porém, se optar por fazer respostas 

escritas separadas, deve preencher três vezes 

o campo respectivo, além dos três atendimen-

tos. 

24. DILIGÊNCIA EM JUÍZO – Campo a ser 

preenchido quando o Defensor Público com-

parecer à secretaria de órgão judicial ou gabi-

nete de magistrado, para tratar de processo 

sob sua responsabilidade, desde que não haja 

campo mais específico a ser preenchido e que 

a presença do membro não seja obrigatória no 

ato. 

25. EDITAL – Campo a ser preenchido 

quando da elaboração de editais para publica-

ção no Diário Eletrônico da DPE. 

26. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓRIA 
/ EXECUÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da oposição de embargos de terceiro, 
à ação monitória ou à execução. 

27. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 
Campo a ser preenchido quando da oposição 
de embargos de declaração em favor do assis-
tido. 

28. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO – 
Campo a ser preenchido quando do encami-
nhamento formal de assistido, observado o 
Memorando Circular nº 005/2015-
GCG/DPEAM, de 17/06/2015. 

29. HABEAS CORPUS – Campo a ser preen-
chido quando da impetração de habeas corpus 
em favor de assistido. 

30. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 
Campo a ser preenchido quando da apresen-
tação de incidente de insanidade mental ou 
dependência toxicológica, seja por escrito ou 
durante audiência judicial. 

31. INSPEÇÃO CARCERÁRIA – Campo a ser 
preenchido quando da realização de inspeção 
carcerária pelo órgão de atuação competente. 

32. INTERCÂMBIO PROCESSUAL – Utilizar 
quando do atendimento, resposta, remessa de 
documentos ou qualquer outro ato praticado 
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em intercâmbio de processos remetidos à De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas. 

Somente considerar quando realizados formal-
mente, seja por meio de correspondência ofi-
cial física, digital ou por meio do sistema in-
terno da Defensoria Pública do Estado; não se 
confunde com atos já previstos e especifica-
dos em itens próprios, ocorrendo seu cômputo 
apenas pelo critério da exclusão. Exemplo: 
manifestação/comunicação realizada por e-
mail. 

33. MEMORANDO – Campo a ser preenchido 
quando da expedição de memorando. 

34. NOTIFICAÇÕES/CONVITES – Campo a 
ser preenchido quando da expedição de notifi-
cações/convites de comparecimento à unidade 
da Defensoria Pública. 

35. OFÍCIO – Campo a ser preenchido quando 
da expedição de ofício. 

36. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LEI MAIS 
BENÉFICA – Campo a ser preenchido quando 
da elaboração de pedido de aplicação de lei 
mais benéfica, seja por petição ou durante au-
diência judicial. 

37. PEDIDO DE APURAÇÃO DE IRREGULA-
RIDADES NA PRISÃO – Campo a ser preen-
chido quando da elaboração de petição para 
apuração de irregularidades na prisão. 

38. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICA-
ÇÃO – Campo a ser preenchido quando da 
elaboração de petição para designação de au-
diência de justificação. 

PEDIDO DE CÁLCULO DE PENA – Campo a 
ser preenchido quando da elaboração de pe-
dido de cálculo de pena, seja por petição ou 
durante audiência judicial. 

40. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA – 
Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de petição requerendo comutação de 
pena. 

41. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILI-
DADE – Campo a ser preenchido quando da 
apresentação de pedido de extinção de punibi-
lidade em favor do assistido, seja por petição 
ou durante audiência judicial. 

Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 

42. PEDIDO DE INDULTO – Campo a ser pre-

enchido quando da apresentação de pedido 

de concessão de indulto em favor do assistido, 

seja por petição ou durante audiência judicial. 

43. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – 
Campo a ser preenchido quando da apresen-
tação de pedido de liberdade provisória em fa-
vor do assistido, seja por petição ou durante 
audiência judicial. 

Se o pedido for realizado em peça processual 
de resposta escrita ou alegações finais, não 
deve ser registrado como ato separado. 

Uma única peça processual (memorial, res-

posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 

mais de um ato a ser computado, ainda que 

sejam vários os assistidos no polo da ação, 

salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
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alegações distintas para cada um dos assisti-

dos. 

44. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIO-
NAL – Campo a ser preenchido quando da 
elaboração de pedido de livramento condicio-
nal do assistido condenado, seja por petição 
ou durante audiência judicial. 

45. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA – 
Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de medidas protetivas em favor 
do assistido. 

46. PEDIDO DE MONITORAMENTO ELE-
TRÔNICO – Campo a ser preenchido quando 
da elaboração de pedido de concessão de me-
dida cautelar de monitoramento eletrônico em 
favor do assistido, seja por petição ou durante 
audiência judicial. 

Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

47. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – 
Campo a ser preenchido quando da apresen-
tação de pedido de concessão de prisão domi-
ciliar em favor do assistido, seja por petição ou 
durante audiência judicial. 

Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

48. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – 
Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de prisão preventiva. 

49. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME 
– Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de progressão de regime em fa-
vor do assistido em cumprimento de pena, 
seja por petição ou durante audiência judicial. 

50. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
PRESCRIÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da elaboração de pedido de reconhe-
cimento de prescrição, seja por petição ou du-
rante audiência judicial. 

Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 

51. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRI-
SÃO – Campo a ser preenchido quando da 
elaboração de pedido de relaxamento de pri-
são ilegal em favor do assistido, seja por peti-
ção ou durante audiência judicial. 

Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
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alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

52. PEDIDO DE REMIÇÃO/REMISSÃO – 
Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de remição/remissão de pena 
em favor do assistido condenado, seja por pe-
tição ou durante audiência judicial. 

53. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA 
APREENDIDA – Campo a ser preenchido 
quando da elaboração de pedido de restituição 
de coisa apreendida em favor do assistido. 

54. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO – 
Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de revogação de prisão preven-
tiva em favor do assistido, seja por petição ou 
durante audiência judicial. 

Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

55. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA – 
Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de substituição de pena em fa-
vor do assistido, seja por petição ou durante 
audiência judicial. 

56. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENA – 
Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de petição de unificação de pena em favor 
do assistido, seja por petição ou durante audi-
ência judicial. 

57. PETIÇÃO INICIAL – Campo a ser preen-
chido quando da elaboração de petição inicial, 
não prevista em campo específico no sistema 
de relatório. 

58. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA – Campo a 
ser preenchido quando da elaboração de peti-
ções intermediárias de qualquer grau de com-
plexidade. 

Não deve ser utilizado para o caso de ciência 
de despacho, decisão ou sentença judicial. 

59. PORTARIA – Campo a ser preenchido 
quando da efetiva publicação de portaria no 
Diário Eletrônico da DPE. 

60. QUEIXA CRIME – Campo a ser preen-
chido quando da elaboração de queixa crime 
em favor do assistido. 

61. RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL – 
Campo a ser preenchido quando da apresen-
tação das razões de recurso de apelação cri-
minal anteriormente interposto em favor do as-
sistido. 

Uma única peça processual (memorial, res-

posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 

mais de um ato a ser computado, ainda que 

sejam vários os assistidos no polo da ação, 

salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 

alegações distintas para cada um dos assisti-

dos. 

62. RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO – Campo a ser preenchido quando 
da elaboração das razões de recurso em sen-
tido estrito anteriormente interposto em favor 
do assistido. 
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Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

63.RECLAMAÇÃO / REPRESENTAÇÃO À 
CORREGEDORIA – Campo a ser preenchido 
quando da elaboração, pelo membro da De-
fensoria Pública, de reclamação ou represen-
tação a ser direcionada para órgãos públicos 
correicionais. 

64. RECURSO DE AGRAVO – Campo a ser 

preenchido quando da interposição de recurso 

de agravo em favor do assistido. 

65. RECURSO DE APELAÇÃO – Campo a 
ser preenchido quando da apresentação da 
petição de interposição do recurso de apela-
ção em favor do assistido, devendo a posterior 
apresentação das respectivas razões recur-
sais ser preenchida como “Razões de Apela-
ção Criminal.” 

Caso a interposição e as razões recursais se-
jam feitas conjuntamente, devem ser preenchi-
dos os dois campos. 

66. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 
Campo a ser preenchido quando da apresen-
tação da petição de interposição de recurso 
em sentido estrito em favor do assistido, de-
vendo a posterior apresentação das respecti-
vas razões recursais ser preenchida como 
“Razões de Recurso em Sentido Estrito.” 

Caso a interposição e as razões recursais se-

jam feitas conjuntamente, devem ser preenchi-

dos os dois campos. 

67. RECURSO ESPECIAL – Campo a ser pre-
enchido quando da interposição de recurso es-
pecial em favor do assistido. 

Uma única peça processual (memorial, res-

posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 

mais de um ato a ser computado, ainda que 

sejam vários os assistidos no polo da ação, 

salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 

alegações distintas para cada um dos assisti-

dos. 

68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Campo 
a ser preenchido quando da interposição de 
recurso extraordinário em favor do assistido. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

69. RECURSO INOMINADO – Campo a ser 
preenchido quando da interposição de recurso 
inominado em favor do assistido. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
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70. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL – Campo a ser preenchido quando da in-
terposição de recurso ordinário constitucional 
em favor do assistido. 

Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar 
mais de um ato a ser computado, ainda que 
sejam vários os assistidos no polo da ação, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

71. REUNIÃO EXTERNA – campo a ser pre-

enchido quando o Defensor Público participar 

de reuniões externas referentes a temas inclu-

ídos em sua atribuição funcional. 

72. REUNIÃO INTERNA – Campo a ser pre-
enchido quando da realização de reuniões in-
ternas, apenas quando houver registro em ata. 

73. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI – Campo a ser preenchido quando da 
participação em sessão plenária do Tribunal 
do Júri. 

74. SUSTENTAÇÃO ORAL – Campo a ser 
preenchido quando da realização de sustenta-
ção oral em órgãos recursais. 

75. TERMO DE DENEGAÇÃO/ARQUIVA-

MENTO – Campo a ser preenchido quando da 

denegação/arquivamento de atendimento, 

com observância da Resolução nº 012/2014-

CSDPE. 

76. VISITA TÉCNICA – Campo a ser preen-

chido quando da realização de visita técnica, 

somente se houver certidão, declaração, 

termo ou outro documento que comprove a 

efetiva realização do ato. 

B) AÇÕES: 

1. AÇÃO PENAL – LEI DE DROGAS 

2. AÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI 

3. AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO ORDINÁ-
RIO 

4. AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO SUMÁ-
RIO 

5. ACORDO EXTRAJUDICIAL 

6. ALVARÁ JUDICIAL 

7. ARRESTO 

8. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 

9. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

10. BUSCA E APREENSÃO 

11. CARTA PRECATÓRIA 

12. CAUTELAR 

13. CAUTELAR INOMINADA 

14. CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFA-
MAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGU-
LAR 

15. EXCESSO NA EXECUÇÃO PENAL 
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16. EXECUÇÃO CRIMINAL 

17. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

18. EXIBIÇÃO 

19. HOMOLOGAÇÃO 

20. INTERPELAÇÃO 

21. MANDADO DE SEGURANÇA. 

22. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

23. MEDIDAS GARANTIDORAS 

24. MEDIDAS PROTETIVAS 

25. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
(LEI MARIA DA PENHA) 

26. NENHUMA AÇÃO 

27. OUTRAS AÇÕES 

28. OUTRAS AÇÕES COLETIVAS 

29. RESTAURAÇÃO DE AUTOS 

30. REVISÃO CRIMINAL 

ANEXO 3 

PARAMETRIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS DA 
ÁREA CÍVEL 

 

A) ATOS PROCESSUAIS CONSTANTES DO 

RELATÓRIO DA ÁREA CÍVEL E OBSERVA-

ÇÕES: 

1. ACORDO JUDICIAL – Quando realizado no 

curso de processo judicial já existente, condu-

zido e estimulado por Membro ou servidor do 

Judiciário e posteriormente homologado por 

sentença. 

2. ALEGAÇÕES FINAIS – Quando apresenta-
das oralmente, em audiência, devem ser con-
sideradas e registradas tais como as escritas, 
salvo se utilizadas de forma remissiva ou ge-
nérica. 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE e 
necessária a apresentação de alegações fi-
nais, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 

3. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO PRA-
TICADO – Deve ser utilizado de forma excep-
cional e somente quando nenhum outro ato ou 
providência forem adotados no processo ou no 
atendimento; não serve, também, como côm-
puto de correções de minutas de petições 
ainda não protocoladas. 

4. ATENDIMENTO COLETIVO – Quando rea-
lizado para satisfazer pretensão difusa ou co-
letiva. 

5. ATENDIMENTO NOVO – Deve ser preen-
chido quando o assistido apresenta uma nova 
demanda ou resistência a uma pretensão à 
Defensoria Pública, independentemente da 
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continuidade do atendimento por outro órgão 
de execução, onde este último, doravante, uti-
lizará apenas o campo “atendimento retorno”. 

Via de regra, utilizado apenas pelas Defenso-
rias de Atendimento e especializadas quando 
da apresentação da nova pretensão do assis-
tido, ainda que este já tenha sido orientado/as-
sistido em demanda distinta e já se encontre 
cadastrado no banco de dados da DPE. 

Não computar eventual orientação ou atendi-
mento a testemunha arrolada para participar 
de audiência; 

Informações de mero expediente não serão 
considerados como “atendimento novo”. 

Exceção: considerando-se a atribuição das 
Defensorias Forenses para contestar, devem 
estas últimas registrar o primeiro atendimento 
do assistido como “atendimento novo”, provi-
dência a ser adotada, de igual modo, quando 
a DPE assumir demanda já iniciada por advo-
gado particular. 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
novo, salvo se os atos praticados forem distin-
tos para cada um dos assistidos e nos casos 
de ações ajuizadas pelas especializadas com 
interesse coletivo, onde, nestas últimas, ca-
dastrados e considerados tantos quantos fo-
rem os assistidos pela Defensoria Pública. 

6. ATENDIMENTO RETORNO – utilizado em 
todos os registros posteriores ao primeiro 
atendimento, ainda que por órgão de atuação 
diferente, salvo as exceções acima expostas. 

Preencher sempre que prestada qualquer ori-
entação ou consulta ao assistido, ainda que 
por meio não presencial. 

Não computar eventual orientação ou atendi-
mento a testemunha arrolada para participar 
de audiência. 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
retorno, salvo se os atos praticados forem dis-
tintos para cada um dos assistidos e nos ca-
sos de ações ajuizadas pelas especializadas 
com interesse coletivo. 

7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL – Realizada 
no âmbito da Defensoria Pública, antes, du-
rante ou no final de processo judicial, condu-
zida por membro ou servidor da DPE. No caso 
de Redesignação ou continuação de audiência 
em data distinta, deve-se considerar como 
nova audiência, computando-se o ato. 

8. ACORDO EXTRAJUDICIAL – Resolução 
de um conflito entre as partes, sem a participa-
ção do(a) Juiz(a), conduzido e estimulado por 
servidor, estagiário e membro, antes ou depois 
do ingresso judicial. 

9. AUDIÊNCIA JUDICIAL – Qualquer audiên-
cia realizada no curso de processo judicial e 
conduzida por Membro da Justiça Pública. 

Deve-se considerar neste campo, ainda, a rea-
lização de inspeção judicial. 

No caso de Redesignação ou continuação de 
audiência em data distinta, deve-se considerar 
como nova audiência, computando-se o ato. 
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Não computar eventual orientação ou atendi-
mento a testemunha arrolada para participar 
de audiência; 

Impugnações, interpelações, contraditas, pro-
testos, requerimentos e demais incidentes 
ocorridos em audiência e apresentados oral-
mente não devem ser computados, assim 
como a ciência das respectivas decisões, 
quando proferidas na mesma audiência judi-
cial. 

10. AUDIÊNCIA PÚBLICA – Reunião pública, 
de interesse da coletividade, realizada pela 
Defensoria Pública do Estado ou com a partici-
pação desta última. 

No caso de Redesignação ou continuação de 
audiência em data distinta, deve-se considerar 
como nova audiência, computando-se o ato; 

11. CIÊNCIA DE DECISÃO – Deve ser consi-
derada quando o Membro da DPE, observa-
das as prerrogativas legais, tomar conheci-
mento de ato ordinatório, despacho, decisão 
interlocutória ou da prática de qualquer outro 
ato judicial. 

Não considerar eventual ciência, ainda que ex-
pressa nos autos, como “petição intermediá-
ria”. 

Não computar quando a ciência de decisão 
dar-se em audiência. 

12. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO 
DESFAVORÁVEL – Não considerar eventual 
ciência, ainda que expressa nos autos, como 
“petição intermediária”. 

Não computar quando a ciência de decisão 
dar-se em audiência. 

13. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO FA-
VORÁVEL – Não considerar eventual ciência, 
ainda que expressa nos autos, como “petição 
intermediária”. 

Não computar quando a ciência de decisão 
dar-se em audiência. 

Imperioso registrar a importância do correto 
preenchimento deste item para posterior con-
trole e acompanhamento em cumprimento de 
sentença e execução de honorários sucum-
benciais pela DPE. 

14. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO 
PARCIALMENTE FAVORÁVEL – Não consi-
derar eventual ciência, ainda que expressa 
nos autos, como “petição intermediária”. 

Não computar quando a ciência de decisão 
dar-se em audiência. 

Imperioso registrar a importância do correto 
preenchimento deste item para posterior con-
trole e acompanhamento em cumprimento de 
sentença e execução de honorários sucum-
benciais pela DPE. 

15. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – preen-
cher somente quando formalmente suscitado 
ao Defensor Público Geral. 

16. CONTESTAÇÃO – considerar, também, 
quando apresentada oralmente, assim como 
nos casos de contestação por negativa geral 
decorrentes de curadoria especial (art. 72, II 
do CPC). 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE e 
necessária a apresentação de contestação, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
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alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

17. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS – 
considerar todos os recursos (inominado, 
agravo, apelação, embargos de declaração, 
especial, extraordinário, dentre outros). 

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE e 
necessária a apresentação de contrarrazões, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 

18. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE SEN-
TENÇA – Preencher o campo quando do re-
querimento inaugural da execução ou cumpri-
mento de sentença. Para os peticionamentos 
subsequentes, considerar como “petição inter-
mediária”. 

No caso de cumprimento de sentença e exe-
cução provisórias, estas devem ser considera-
das tais como as definitivas. 

19. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
– preencher quando formalmente expedida 
pelo Membro ou órgão de atuação e decor-
rente de efetivo atendimento ou compareci-
mento do assistido. 

20. DILIGÊNCIAS EM JUÍZO – utilizar so-
mente quando não houver campo específico 
ou outro ato para preenchimento, não se con-
siderando os atos processuais que já deman-
dem a presença do Defensor Público. 

Preencher, por exemplo, quando caso neces-
sário despachar medida urgente, requerer pro-

vidências diretamente ao Magistrado ou à Se-
cretaria do Juízo, solicitar cópias, documentos, 
mídia etc. 

Somente deve ser considerando após o de-
vido registro e pormenorização do ato no sis-
tema eletrônico da DPE. 

21. ENVIO DE ATOS PARA OUTROS ÓR-
GÃOS DE ATUAÇÃO – Renomear para “In-
tercâmbio Processual”. 

Utilizar quando do atendimento, resposta, re-
messa de documentos ou qualquer outro ato 
praticado em intercâmbio de processos remeti-
dos à Defensoria Pública do Estado. 

22. EDITAL – considerar apenas quando efeti-
vamente publicados no Diário Eletrônico da 
DPE. 

23. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓRIA 
/ EXECUÇÃO - Quando houver mais de um 
assistido no polo representado pelo mesmo 
Membro da DPE e necessária a apresentação 
de quaisquer dos embargos acima, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos e nos 
casos de ações ajuizadas pelas especializa-
das com interesse coletivo. 

24. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Retirar 
(duplicidade com o item nº 41). 

25. EMENDA À INICIAL – Quando utilizada, 
observar a necessidade de informar o campo 
“Defensor que assinou a inicial”. 

26. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO – 
considerar apenas quando este se der formal-
mente e observado o disposto no Memorando 
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Circular nº 005/2015-GCG/DPEAM, de 
17/06/2015. 

27. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE e 
necessária a apresentação de exceção de pré-
executividade, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos. 

28. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – Quando 
requerido em conjunto com eventual condena-
ção em favor do assistido, considerar apenas 
“cumprimento / execução de sentença”. Para 
os peticionamentos subsequentes, considerar 
como “petição intermediária”. 

29. HABEAS CORPUS – Retirar do relatório 
cível. 

30. MEMORANDO – Somente considerar 
quando expedido formalmente, seja por meio 
de correspondência oficial física, digital ou por 
meio do sistema interno da Defensoria Pública 
do Estado. 

31. NOTIFICAÇÕES / CONVITE – Sem co-
mentários. 

32. OFÍCIO - Somente considerar quando ex-
pedido formalmente, seja por meio de corres-
pondência oficial física, digital ou por meio do 
sistema interno da Defensoria Pública do Es-
tado. 

33. OFÍCIO CIRCUNSTANCIADO - Ofício ex-
pedido formalmente, seja por meio de corres-
pondência oficial física, digital ou por meio do 
sistema interno da Defensoria Pública do Es-
tado, elaborado com argumentação jurídica 
hábil a resolver a demanda do requerente. 

34. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR - 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE e 
necessária a apresentação do pedido de sus-
pensão liminar, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos. 

35. PETIÇÃO INICIAL - Quando houver mais 
de um assistido no polo representado pelo 
mesmo Membro da DPE e ajuizada petição 
inicial, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos e individualmente protocoladas. 

36. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA SIMPLES – 
Renomear para “Petição Intermediária”. 

Considerar as modalidades de Intervenção de 
Terceiros, Pedido incidental de Tutela de Ur-
gência e Evidência, Pedido de suspensão e 
extinção processual, Pedido de Reconsidera-
ção, habilitação e demais incidentes e requeri-
mento como petição intermediária. 

Desconsiderar eventual termo de ciência, 
ainda que em formato de petição, como “peti-
ção intermediária”. 

37. PORTARIA - considerar apenas quando 
efetivamente publicadas no Diário Eletrônico 
da DPE. 

38. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PA-
DAC - considerar apenas quando efetiva-
mente publicadas no Diário Eletrônico da DPE. 

39. RECONVENÇÃO – considerar apenas 
quando proposta de forma autônoma, nos ter-
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mos do art. 343, §6º do CPC. Quando reque-
rida no bojo da contestação, considerar ape-
nas esta última. 

40. RECURSO DE AGRAVO - Quando houver 
mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo Membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 

41. RECURSO DE APELAÇÃO - Quando 
houver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo Membro da DPE e necessá-
ria a apresentação deste recurso, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 

42. RECURSO DE EMBARGO DE DECLA-
RAÇÃO - Quando houver mais de um assis-
tido no polo representado pelo mesmo Mem-
bro da DPE e necessária a apresentação 
deste recurso, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos. 

43. RECURSO ESPECIAL - Quando houver 
mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo Membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 

44. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Quando 
houver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo Membro da DPE e necessá-
ria a apresentação deste recurso, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 

peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 

45. RECURSO INOMINADO - Quando houver 
mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo Membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 

46. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL - Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação deste re-
curso, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 

47. RÉPLICA - Quando houver mais de um 
assistido no polo representado pelo mesmo 
Membro da DPE e necessária a apresentação 
de réplica, considerar como apenas um ato 
praticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada um 
dos assistidos. 

48. REUNIÃO EXTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião for de interesse institucional. 

49. REUNIÃO INTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião gerar ata. 

50. SUSTENTAÇÃO ORAL – Não confundir 
com as alegações orais. 

Registrar somente quando realizadas perante 
Tribunais. 

51. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – 
Quando realizado no âmbito da Defensoria 
Pública, antes, durante ou no final de processo 
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judicial, e conduzida por Membro ou servidor 
da DPE. 

Deve ser considerado independentemente de 
posterior homologação judicial. 

52. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CON-
DUTA – Registrar somente quando formal-
mente elaborado e assinado entre os pactuan-
tes. 

53. TERMO DE DENEGAÇÃO / ARQUIVA-
MENTO – Registrar somente após a estrita 
observância à Resolução nº 012/2014-
CSDPE. 

54. VISITA TÉCNICA – Considerar somente 
se houver certidão, declaração, termo ou outro 
documento que comprove a efetiva realização 
do ato em comento. 

B) AÇÕES 

1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
2. AÇÃO DE IMPORBIDADE ADMINIS-

TRATIVA 
3. AÇÃO POPULAR 
4. AÇÃO RESCISÓRIA 
5. ACORDO EXTRAJUDICIAL 
6. ACUMUALÇAO DE CARGOS 
7. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 
8. ALIMENTOS 
9. ALIMENTOS PROVISIONAIS 
10. ALVARÁ JUDICIAL 
11. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
12. ANULATÓRIA DE CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO 
13. APOSENTADORIA 
14. APOSENTADORIA POR IDADE 
15. ARRESTO 
16. ATENTADO 
17. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
18. BUSCA E APREENSÃO 

19. CANCELAMENTO DE REGISTRO CI-
VIL 

20. CAUTELAR 
21. CAUTELAR INOMINADA 
22. COBRANÇA 
23. CONCURSO PÚBLICO 
24. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
25. CONSUMIDOR 
26. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
27. DECLARATÓRIA DE INEXIXSTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO 
COM ANULAÇÃO DE DÉBITO E DA-
NOS MORAIS 

28. DEMARCAÇÃO / DIVISÃO 
29. DESAPROPRIAÇÃO 
30. DESPEJO 
31. DESPEJO POR FALTA DE PAGA-

MENTO CUULADA COM COBRANÇA 
32. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE 

SOCIEDADE 
33. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
34. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
35. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FA-

ZER 
36. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 
37. EXIBIÇÃO 
38. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
39. HABEAS CORPUS 
40. HOMOLOGAÇÃO 
41. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EX-

TRAJUDICIAL 
42. IMISSÃO NA POSSE 
43. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E 

MATERIAIS 
44. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERI-

AIS 
45. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
46. INTERDIDO PROIBITÓRIO 
47. INTERNAÇÃO 
48. JUSTIFICAÇÃO 
49. MANDADO DE SEGURANÇA 
50. MANDADO DE SEGURNAÇA COLE-

TIVO 
51. MEDIDAS GARANTIDORAS 
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52. MEDIDAS PREPARATÓRIAS 
53. MEDIDAS PROTETIVAS 
54. MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERE-

NAÇÃO COMPULSÓRIA 
55. MONITORIA 
56. NENHUMA AÇÃO 
57. OBRIGAÇÃO DE FAZER 
58. OFERTA DE ALIMENTOS 
59. ORDINÁRIA 

60. OUTRAS AÇÕES 

61.OUTRAS AÇÕES COLETIVAS 

62.PASSAGEM FORÇADA 

63.PENSÃO POR MORTE 

64 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

65- PREVIDENCIÁRIA 

66. Reativo e Benefício previdenciário 

67. Regularização de Registro Civil 

68. Reintegração/Manutenção de Posse 

69. Reivindicatória 

70. Rescisão Contratual Cumulado com 
Perdas e Danos 

71. Restauração de Autos 

72. Restauração de registros Públicos 

73. Retificação de Registro Civil 

74. Retificação de Registro de Imóvel 

75. Retificação ou Suprimento ou Restaura-
ção de Registro Cível 

76. Revisional de Alimentos 

77. Usucapião 
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IV CONCURSO PÚBLICO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREIRA DE DEFENSOR(A) PÚ-
BLICO(A) DO ESTADO DO AMAZONAS 

EDITAL Nº 09/2022 – DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ORAL, AVALIAÇÃO DOS CANDI-
DATOS AUTODECLARADOS NEGROS E PARA A APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS  

 
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso das atribuições legais, tendo em vista o Edital nº 
01/2021, de Abertura de Inscrições do IV Concurso Público para a Classe Inicial da Carreira de 
Defensor(a) Público(a) do Estado do Amazonas, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Estado 
de 13/09/2021 e retificações posteriores, resolve: 

1. Convocar os(as) candidatos(as) habilitados(as) na Prova Escritas Dissertativas para a 
realização DA PROVA ORAL, nos termos dos Capítulos 11 e 12 do Edital nº 01/2021 de 
Abertura de Inscrições, e de acordo com as seguintes orientações: 
 

1.1 Do local, da Data e do Horário de realização da Prova Oral 
1.1.1 A Prova Oral realizar-se-á nos dias 14 e 15/05/2022, na cidade de Manaus, AM, na 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, na Avenida André Araújo nº 
679, 3º andar, Bairro Aleixo. 

1.1.2 Os(as) candidatos(as) ficam informados(as) quanto aos dias, local e horários da Prova 
Oral, conforme sorteio da ordem de arguição da Prova Oral realizado no dia 03/05/2022, 
e nos termos do Anexo I deste Edital, que será divulgado no site www.concursos-
fcc.com.br, e por meio de cartões informativos que serão encaminhados para o e-mail 
indicado pelos(as) candidatos(as) no formulário de inscrição. 

1.1.3 Em nenhuma hipótese será realizado qualquer prova fora do local determinado neste 
Edital. 

 
1.2 Da Prova Oral 
1.2.1 A Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório, com o objetivo de aferir o conhe-

cimento e a capacidade de exposição oral do(a) candidato(a) ao cargo de Defensor(a) 
Público(a) do Estado do Amazonas, será pública, gravada em sistema de áudio e con-
sistirá na arguição dos(as) candidatos(as) ela admitidos.  

1.2.2 A Prova Oral poderá versar sobre quaisquer itens do Conteúdo Programático constante 
no Anexo I do Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições.  

1.2.3 A arguição abrangerá um grupo de matérias e far-se-á o sorteio do ponto para cada 
candidato no dia e hora marcados para início de sua arguição.  

 
1.3          Da Identificação 

1.3.1 Somente será admitido ao local da Prova Oral o(a) candidato(a) que apresentar docu-
mento original de identidade que bem o identifique, conforme item 6.9 Capítulo 6 do 
Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições. 

 
1.4       Das Disposições Finais 

http://www.concursosfcc.com.br/
http://www.concursosfcc.com.br/
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1.4.1 Não haverá segunda chamada ou repetição de provas. O(a) candidato(a) não poderá 
alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização da prova como justificativa de-
sua ausência. O não comparecimento à Prova, qualquer que seja o motivo, caracteri-
zará desistência do(a) candidato(a) e resultará em sua eliminação do certame. 

1.4.2 Terá a sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o(a) candi-
dato(a) que estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer tipo de apa-
relho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, tablets, smartphones 
ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e fones de ouvido. 

1.4.3 Os aparelhos eletrônicos dos(as) candidatos(as) como os(as) indicados(as) acima, de-
verão ser por eles desligados e acondicionados em embalagem específica a ser forne-
cida pela Fundação Carlos Chagas exclusivamente para tal fim, antes de iniciar a prova, 
devendo a embalagem permanecer lacrada e fechada até a saída do(a) candidato(a) 
do local de realização da prova. 

1.4.4 Os demais pertences pessoais dos(as) candidatos(as), tais como: bolsas, sacolas, bo-
nés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros e protetores auriculares, serão aco-
modados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão permanecer até o término 
da prova. 

1.4.5 Os(as) candidatos(as) devem se apresentar no local designado para a arguição com 
uma antecedência de 30 (trinta) minutos da hora marcada. 

1.4.6 A Prova Oral será realizada em sessão pública, sendo que o número de pessoas que 
comporá a audiência estará limitado ao espaço disponível no local. 

1.4.7 Não será permitido ao público utilizar máquinas fotográficas, celulares, filmadoras, gra-
vadores ou similares no ambiente de prova. 

1.4.8 No ambiente de prova, não será permitida a comunicação entre as pessoas presentes. 
1.4.9 Todas as pessoas presentes no ambiente de prova deverão usar máscaras de proteção 

como meio de prevenção ao contágio da Covid-19. 
1.4.10 Não será permitida a prática de qualquer ato que possa interferir no desenvolvimento 

dos trabalhos. 
1.4.11 O público deverá observar, ainda, as orientações dadas pela Comissão nos dias de 

realização das provas. 
1.4.12 O(a) candidato(a) deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 01/2021 de 

Abertura de Inscrições, bem como nas alterações posteriores e, ainda observar este 
Edital de Convocação. 

 

2. Convocar os(as) candidatos(as) que realizarão a Prova Oral para apresentação dos 
Títulos, os quais devem ser encaminhados, exclusivamente, pelo site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.com.br), por meio de link específico com acesso pessoal (login 
e senha), seguindo as orientações constantes deste Edital e do Capítulo 13 do Edital nº 
01/2021, no período de 10 de maio de 2022 a 12 de maio de 2022, sendo considerados, 
para efeito de pontuação, unicamente os títulos obtidos e comprovados até o período 
supracitado 

2.1 Expirado o período de entrega dos títulos determinado neste Edital, não serão aceitos pe-
didos de inclusão de documentos, sob qualquer hipótese ou alegação.  
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2.2 Não serão aceitos títulos enviados por e-mail ou outro meio que não o estabelecido neste 
Edital. 

2.3 Somente serão avaliados e pontuados os Títulos que estiverem de acordo com o disposto 
no Capítulo 13 do Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições.  
 

3. Convocar os(as) candidatos(as) habilitados(as) na Prova Escritas Dissertativas que se au-
todeclararam negros, para a realização da avaliação quanto à condição de pessoa negra 
prevista no Capítulo 5 do Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições, de acordo com as 
instruções a seguir: 

3.1 As avaliações dos candidatos autodeclarados negros serão realizadas no dia 15.05.2022, 
na cidade de Manaus – AM, na Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na Avenida 
André Araújo nº 679, 3º andar, Bairro Aleixo, no horário indicado no Anexo II deste Edital e 
por meio do Cartão Informativo, a ser enviado aos candidatos por e-mail. 

3.2 O candidato deverá apresentar documento original de identidade, conforme estabelecido 
no item 6.9 do Capítulo 6 do Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições. 

3.3 Somente serão realizadas as avaliações daqueles que comparecerem de acordo com o 
“horário de apresentação”. 

3.3.1 O candidato convocado que comparecer após o horário limite de apresentação será 
considerado ausente. 

3.3.2 Somente serão realizadas avaliações no dia, horário e local preestabelecido neste Edi-
tal. Não será permitida a entrada de acompanhantes.  

3.3.3 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso 
ou a ausência do candidato.  

3.3.4 O não comparecimento à avaliação implicará a perda do direito às vagas reservadas 
aos candidatos negros. 

3.5 A verificação da Comissão quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em 
seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no concurso público e os critérios 
de fenotipia do candidato. 

3.6 A Comissão Especial será composta por 1 (um) Defensor Público, que a presidirá, e mais 
2 (dois) membros da sociedade civil, com representatividade e atuação na causa étnico-
racial e idoneidade reconhecida, indicados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública 
e designados pelo Defensor Público-Geral.  

3.7 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido por pelo menos 2 (dois) dos 
integrantes da Comissão Especial. 

3.3.5 A avaliação da Comissão específica quanto ao enquadramento, ou não, do candidato 
na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso. 

3.3.6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital de Abertura de Ins-
crições, e neste Edital de Convocação. 
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3.3.7 A Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Fundação Carlos Chagas eximem-se 
das despesas com viagens e estada dos candidatos convocados pela Comissão. 

 

4.  NORMAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO 

4.1 A realização das etapas observará as normas sanitárias dispostas para o restabelecimento 
gradual das atividades presenciais pelos órgãos governamentais competentes. 
 

4.2 Nos casos em que haja alteração das condições sanitárias, a realização das entrevistas poderá 
ser suspensa, de acordo com as fases estabelecidas pelas autoridades locais, conforme a 
evolução da Covid-19. 

4.3 No local de realização das entrevistas serão observadas as condições sanitárias de segurança, 
como higienização de superfícies, disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas 
áreas comuns e de sabonete líquido e toalhas de papel nos sanitários. 

 

4.4 O ingresso e a permanência nas dependências do local de realização das entrevistas estão 
restritos aos (às) candidatos (as) convocados (as), a fim de se evitar aglomerações, e deverão 
observar: 

a) o distanciamento social;  

b) as regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou 
espirrar);  

c) a utilização de álcool em gel 70%; 

d) as orientações determinadas por representantes da Defensoria Pública. 

4.4.1 Os (as) candidatos (as) deverão seguir e respeitar a sinalização para manter o 
distanciamento social nos elevadores, corredores e salas de realização das entrevistas 
e provas. 

4.4.2 Solicita-se aos (às) candidatos (as) que tragam a sua própria garrafa de água para 
uso individual. 
4.4.3 O (a) candidato (a) deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel 70%, 
desde que esse recipiente seja transparente.  
              4.4.3.1 Não será fornecido álcool em gel 70% aos candidatos, exceto na 
forma do subitem 5.3 deste edital. 
 

4.5 A recusa do (a) candidato (a) em obedecer às normas sanitárias dispostas neste edital 
acarretará a sua retirada do local de realização das entrevistas e provas e a sua exclusão do 
Concurso Público. 

 
 
 
 

Manaus, 05 de maio de 2022. 
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Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
ANEXO I 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
 DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DO ESTADO 
 
  DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. DO AMAZONAS                        
 End. AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 679 
      AUDITÓRIO - 3º ANDAR - ALEIXO 
      MANAUS - AM 
  
 CANDIDATOS A DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) 
 
 Data: 14/05/2022 às 08h30 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0000231i IAN MARCOS MARTINS PALMEIRA 

0000117k PEDRO HENRIQUE PEREIRA PAIVA 

0000362b LUCAS ANDRADE DOS SANTOS 

0000022k KARINA MARIA DA SILVA 

0002098j PATRICIA SOUSA BARROS LEAL 

0000342g ALINE DE AZEVEDO DA SILVA 

0000866h RAFAELA LUGON LUCCHESI RAMACCIOTTI 

0000771h RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA 

 
     8 candidato(s) neste horário 

 
Data: 14/05/2022 às 10h30 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0000190j ARTHUR DE OLIVEIRA CAVALCANTE 

0000210a MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO 

0000360i LEONARDO MARTINS REGIS 

0000584i MATHEUS BALDI DUTRA 

0002078d ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER 

0002094b LUCAS TAKAO KOBAYASHI 

0000458d LUANA GEORGIA LOPES COSTA 

0001733e MIGUEL EDUARDO DE AZEVEDO MARTINS FILHO 

 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2022                         Ano 8, Edição 1.695 Pág. 43/46 

 

 

 

 

 

     8 candidato(s) neste horário 
 
Data: 14/05/2022 às 14h00 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0001080h MARIA VITORIA DE ARAUJO SOARES 

0000695g BARBARA MARIA MARTINS RIBEIRO 

0000068b BRUNA BRANDL CANETE 

0001959i ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES 

0001479f ERICA ANDRADE DE OLIVEIRA 

0000470e 
NICOLLE GRITZ DE ATHAYDE MANZOLILLO HORTAFER-
NANDES 

0001794c RAFAEL ALVES FERREIRA DE AZARA 

0001655k VINICIUS MARIANI CRUZ SANTANA 

 
     8 candidato(s) neste horário 
 
Data: 14/05/2022 às 16h00 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0001850i LETICIA BORGES DE ORNELAS 

0001439e SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES 

0001573i HUGO SANTOS SOUZA 

0000793g ENIO JORGE LIMA BARBALHO JUNIOR 

0000236h MARCELO HENRIQUE BARBOSA 

0001562d ROMULO MOREIRA NADER 

0000683k RENATO FERNANDES NETO 

0000789e CLAUDIO JORGE ALVES INACIO JUNIOR 

 
     8 candidato(s) neste horário 
 
 
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
 DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DO ESTADO 
 
  DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. DO AMAZONAS                        
 End. AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 679 
      AUDITÓRIO - 3º ANDAR - ALEIXO 
      MANAUS - AM 
  
 CANDIDATOS A DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) 
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 Data: 15/05/2022 às 08h30 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0001459k KETLYN CHAVES DE SOUZA 

0001958g AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA 

0001450d FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS 

0000821h THAYS LIDIANNE CAMPOS DE AZEVEDO PEREIRA 

0002007c LUISA MARTINS DE LANA NUNES 

0000348h EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS 

0001416d BARBARA MATTOS DEUCHER 

0000292g JAISE MARIEN FRAXE TAVARES 

 
     8 candidato(s) neste horário 
 
Data: 15/05/2022 às 10h30 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0000657j EDUARDO RESENDE RAPKIVCZ 

0000675a 
LEONEL PARAGUASSU PEREIRA CORREIA SILVA HORA 
DE AN 

0000739a ANA CLARA RIBEIRO DE SOUSA CASTRO 

0001905h GUSTAVO ARARIPE CARIRI LINHARES 

0002033d LUCAS TEMBRA LIMA 

0001128j MIKE DOUGLAS MUNIZ CHAGAS 

0000985e LARISSA PINHEIRO PACIFICO 

0000889i GABRIELA CARVALHO FALCAO 

 
     8 candidato(s) neste horário 
 
Data: 15/05/2022 às 14h00 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0001484j 
GLAUCELIANA ABARUQUE DE OLIVEIRA E SOARES GO-
MES 

0000768h MONALYSA HELENA LIMA FACANHA 

0000886c FERNANDA ORIA PRADO 

0000182k RENAN NOBREGA DE QUEIROZ 

0001360c JARDEN MARQUEL DE AQUINO RIBEIRO 

0001751g DANIELE DOS SANTOS FERNANDES 

0000624f KLEBER LUIZ MIYASATO 
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0001520j MILA BARRETO DO COUTO 

 
     8 candidato(s) neste horário 
 
Data: 15/05/2022 às 16h00 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NDEF NOME 

0000619b JOAO GUSTAVO HENRIQUES DE MORAIS FONSECA 

0001273h IGOR FABRICIO GOMES DOURADO 

0001903d GABRIEL DE SOUZA CRUZ EVELIN COELHO 

0001893e SILVIA DA ROCHA PEREIRA 

0002044i TAIRO BATISTA ESPERANCA 

0001012b FERNANDA SILVA MARCIAO 

0001583a LUISA LEMOS FERREIRA 

0000313k ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO 

 
     8 candidato(s) neste horário 

 
ANEXO II 

 
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
 DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) DO ESTADO 
 
  DEFENSORIA PÚBLICA DO EST. DO AMAZONAS                        
 End. AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO, 679 
      AUDITÓRIO - 3º ANDAR - ALEIXO 
      MANAUS – AM 
 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO DOS NE-
GROS 
  
CARGO: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) 
 
 Data: 15/05/2022 às 18h30 (HORÁRIO LOCAL) 
 

NÚMERO NOME 

0001958g AMANDA SILVA FARIAS DIAS PEREIRA 

0000695g BARBARA MARIA MARTINS RIBEIRO 

0000348h EMILLY BIANCA FERREIRA DOS SANTOS 

0001450d FERNANDA DE CARVALHO E SANTOS 

0001573i HUGO SANTOS SOUZA 
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0001273h IGOR FABRICIO GOMES DOURADO 

0001360c JARDEN MARQUEL DE AQUINO RIBEIRO 

0000236h MARCELO HENRIQUE BARBOSA 

0000210a MIGUEL ANGELO DA SILVA RIBEIRO 

0001128j MIKE DOUGLAS MUNIZ CHAGAS 

0000771h RACHEL PHANUELLY MARINHO E SILVA 

0001439e SUIAN DA ROCHA E SILVA LOPES 

 
     12 candidato(s) neste horário
 

 
 
 


