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PORTARIA N.º 013/2019-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 10º, 
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, 
edição 891, pág. 3/8 de 16.01.2019; 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005139/2019-75, datado de 19.06.2019; 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público Geral: 

 

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

GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 26 de Junho de 2019. 

 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

 Subdefensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 645/2019-GDPG/DPE/AM 

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

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2013-
CSDPE/AM, que regulamenta o Plantão dos 
Defensores Públicos do Estado do Amazonas e 
dos servidores, com recentes alterações 
promovidas pela Resolução nº 015/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 
de junho de 2019; 

CONSIDERANDO os requerimentos 
formulados através dos Processos n° 
20000.005271/2019-87, 20000.005201/2019-
29, 20000.005153/2019-79, 
20000.005168/2019-37, 20000.005259/2019-
72, 20000.005172/2019-03, 
20000.005186/2019-19, 20000.005238/2019-
57 e 20000.005326/2019-59; 

 

RESOLVE: 

Nome: RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Cidade do México 

Período: 28.07 a 04.08.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 8 (oito diárias) 
2. Valor Unitário: U$ 435,00 x R$ 3,8303 = 
R$ 1.666,18 
3. Valor Total das Diárias: U$ 3.480,00 x R$ 3,8303 = 
R$ 13.329,44 
4. 40% do Valor Básico das Diárias: U$ 174,00 x 
R$ 3,8303 = 666,47 
5. Valor Total das Diárias: U$ 3.654,00 x R$ 3,8303 = 
13.995,92 
 
Obs: Valores de cotação do U$ Dólar, retirados do 
site do “Banco Central do Brasil” Cotação de 
fechamento do Dólar no dia 25.06.2019. 

Objetivo / Justificativa: 
Participar na sessão da Associação Interamericana 
de Defensorias Públicas - AIDEF. 
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I – ALTERAR a Portaria nº 622/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Ele-
trônico da DPE/AM, edição nº 1.019, de 19 de 
junho de 2019. 

II – AUTORIZAR e formalizar a substituição 
de Defensor nº 16/2019 da Defensora Pública 
Valeria de Melo Silva, constante no anexo I da 
referida portaria, pelo Defensor Público Clóvis 
Roberto Soares Muniz Barreto, nos Plantões 
Criminal e Custódia 1, para o período de 
01/07/2019 à 07/07/2019. 

III – AUTORIZAR e formalizar a substituição 
de Defensor nº 17/2019 da Defensora Pública 
Denise D’Albuquerque Veiga de Lima, cons-
tante no anexo I da referida portaria, pela De-
fensora Pública Maria de Fátima Loureiro, no 
Plantão de Família, para o período de 
15/07/2019 à 21/07/2019. 

IV – AUTORIZAR e formalizar a substituição 
de Defensor nº 18/2019 da Defensora Pública 
Larisse Silva Oliveira, constante no anexo I da 
referida portaria, pelo Defensor Público Thi-
ago Nobre Rosas, no Plantão de Custódia 2, 
para o período de 29/07/2019 à 04/08/2019. 

V – AUTORIZAR e formalizar a Permuta de 
Defensor nº 04/2019 entre os Defensores Pú-
blicos Danilo Germano Ribeiro Penha e Lai-
ane Tammy Abati, para a realização dos Plan-
tões Criminal e Custódia 1, nos períodos de 
08/07/2019 à 14/07/2019 e 18/11/2019 à 
24/11/2019, constantes nos Anexos I e IX da re-
ferida Portaria. 

VI – AUTORIZAR e formalizar a Permuta de 
Defensor nº 05/2019 entre as Defensoras Pú-
blicas Suyanne Soares Loiola e Raquel El 
Bachá Figueiredo, para a realização dos Plan-
tões Criminal e Custódia 1, nos períodos de 
19/08/2019 à 25/08/2019 e 25/11/2019 à 
01/12/2019, constantes nos Anexos III e IX da 
referida Portaria. 

VII – AUTORIZAR a substituição das servido-
ras Aline Frota da Silva Cardoso Barbosa, cons-
tante no Anexo IV da referida portaria, e Ana 
Flávia de Brito Cavalcante, constante no Anexo 
XII da referida portaria, pela servidora Luciana 
Pontes da Costa, conforme solicitação da De-
fensora Pública Beatriz Botinelly Cunha e Silva. 

VIII – AUTORIZAR a substituição do servidor 
Dennis Barbosa Maquiné, constante no Anexo 
VI da referida portaria, pela servidora Nicole Fa-
rias Rodrigues, conforme solicitação da Defen-
sora Pública Flávia Lopes de Oliveira. 

IX – AUTORIZAR a substituição da servidora 
Camila Maia de Miranda, constante no Anexo 
IV da referida portaria, pela servidora Maria Di-
zanira Pontes Lages, conforme solicitação do 
Defensor Público José Ivan Benaion Cardoso. 

X – AUTORIZAR a permuta entre os servido-
res Gabriel Tabosa dos Reis Jacob e Dennis 
Barbosa Maquiné, constante no Anexo IV da re-
ferida portaria, conforme autorizado pelas De-
fensoras Públicas Raquel El Bachá Figueiredo 
e Suyanne Soares Loiola. 

XI – Os Anexos I a XII da Portaria nº 622/2019-
GDPG/DPE/AM passam a viger com a 
composição de Comissão de Plantão da 
Defensoria Pública em anexo único. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
27 de junho de 2019. 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, por 
substituição legal 

 
ANEXO ÚNICO 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

ANEXO I 
Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
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01/07 a 
07/07 

08/07 a 
14/07 

15/07 a 
21/07 

22/07 a 
28/07 

29/07 a 
04/08  

Cível 

Luiz 
Maurício 
Oliveira 
Bastos 

Péricles 
Duarte 

de 
Souza 
Júnior 

Leonard
o Cunha 
e Silva 

de 
Aguiar 

Maria 
Dominga
s Gomes 
Laranjeir

a 

Manuela 
Cantanhe
de Veiga 
Antunes 

Família 

Juliana 
Linhares 
de Aguiar 

Lopes 

Marco 
Aurélio 
Martins 
da Silva  

Maria de 
Fátima 

Loureiro 
(Substit
uição de 
Defenso

r n° 
17/2019) 

Ellen 
Cristine 
Alves de 

Melo 

Regina 
Maria 

Jansen P. 
de Araújo 
Simões 

Crimin
al 

Clóvis 
Roberto 
Soares 
Muniz 

Barreto  
(Substitu
ição de 

Defensor 
n° 

16/2019) 

Danilo 
German

o 
Ribeiro 
Penha 

(Permut
a de 

Defens
or n° 

04/2019
) 

Ana 
Karoline 

dos 
Santos 
Pinto 

Priscila 
Ferreira 
de Lima 

Fernando 
Figueired
o Serejo 

Mestrinho  

Custód
ia 1 

Clóvis 
Roberto 
Soares 
Muniz 

Barreto  
(Substitu
ição de 

Defensor 
n° 

16/2019) 

Danilo 
German

o 
Ribeiro 
Penha 

(Permut
a de 

Defens
or n° 

04/2019
) 

Ana 
Karoline 

dos 
Santos 
Pinto 

Priscila 
Ferreira 
de Lima 

Fernando 
Figueired
o Serejo 

Mestrinho 

Custód
ia 2 

Wilsomar 
Ferreira 
de Deus 

Natasha 
Yukie 

Hara de 
Oliveira  

Raquel 
El-Bachá 
Figueire

do 

Ellen 
Cristine 
Alves de 

Melo 

Thiago 
Nobre 
Rosas 

(Substitu
ição de 

Defensor 
n° 

18/2019) 

 
 

ANEXO II 
Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 

 

 
01/07 a 
07/07 

08/07 a 
14/07 

15/07 a 
21/07 

22/07 a 
28/07 

29/07 
a 

04/08 

Cível 
Geórgia do 
Nascimento 

Jucá 

Maria 
Dizanira 
Pontes 
Lages 

Lorrane 
Rafaelle 

Pesqueira 
Tuma 

Taize 
Moraes 
Siqueira 

Renat
a 

Patríci
a 

Torres 
dos 
Reis 

Famíli
a 

Raimunda 
Juliane 
Pereira 

Albuquerque 

Reinaldo 
Oliveira 

Machado 
Gonzaga 

Filadelfo 
Moncayo 
Gayma 

Raquel 
Ferreira 

dos 
Santos 

Camila 
Morato 
Melo 
de 

Souza 

Crimin
al 

Gabriel 
Tabosa dos 
Reis Jacobs 

Dennis 
Barbosa 
Maquiné 

Aline 
Lima 

Moraes 

Joana 
Macedo 
Abdel 
Hai 

Ahmoud 

Paulo 
Guilhe

rme 
Amori

m 
Teles 

Crimin
al 

Luís 
Maurício 
Gusmão 

Dutra 

Paulo 
Guilherme 

Amorim 
Teles 

Gabriel 
Tabosa 

dos Reis 
Jacobs 

Jorge 
Eduardo 
Queiroz 
Tobias 

Carolin
a 

Palhet
a de 

Araújo 

Inform
ática 

Rudson 
Fernandes 

Nunes 

Dimas 
Azevedo 

de 
Oliveira 

Luis 
Cláudio 
de Sena 

Laércio 
Timóteo 
da Silva 
Júnior 

Franci
sco 

Helivel
ton 

Fernan
des 

Sousa 

Auxilia
r DPE I 

Paulo 
Roberto de 
Carvalho 

Janderlan 
Falcão 
Pereira 

Sérgio 
dos 

Santos 
Silva 

Waldir 
Rosas 

dos 
Santos 
Filho 

Ivan 
da 

Silva 
Vasco
ncelos 

 
ANEXO III 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
05/08 a 
11/08 

12/08 a 18/08 
19/08 a 

25/08 
26/08 a 
01/09 

Cível 

Suelen 
Paes dos 
Santos 
Menta 

Christiano 
Pinheiro da 

Costa 

José Ivan 
Benaion 
Cardoso 

Vitor Kikuda 

Famíl
ia 

Beatriz 
Botinelly 
Cunha e 

Silva  

Vitor de 
Oliveira 

Montenegro 

Mário Lima 
Wu Filho 

Helom 
César da S. 

Nunes 

Crimi
nal 

Messi 
Elmer 

Vasconcelo
s Castro 

Larisse Silva 
Oliveira 

Suyanne 
Soares 
Loiola 

(Permuta de 
Defensor n° 

05/2019) 

Bruno 
Henrique 

Soré 

Cust
ódia 

1 

Messi 
Elmer 

Vasconcelo
s Castro 

Larisse Silva 
Oliveira 

Suyanne 
Soares 
Loiola 

(Permuta de 
Defensor n° 

05/2019) 

Bruno 
Henrique 

Soré 
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Cust
ódia 

2 

Denise 
D’Albuquer
que Veiga 

Lima 

Helvia 
Socorro F. de 

Castro 
Ferreira 

Ana Karoline 
dos Santos 

Pinto 

Diego Luiz 
Castro Silva 

 
 

ANEXO IV 
Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 

 

 
05/08 a 
11/08 

12/08 a 
18/08 

19/08 a 
25/08 

26/08 a 
01/09 

Cível 

Adriano 
Cezar 
Lins 

Carlos 

Michele 
Noêmia 
Mendes 
Monteiro 

Maria 
Dizanira 
Pontes 
Lages 

Adriele 
Maria 

Marinho 
Siqueira 

Família 
Luciana 
Pontes 

da Costa 

Alice 
Grazielle 

de 
Menezes 
Cunha 

Riamy 
Cavalcante 
Guimarães 

Larissa 
Rodrigues 
Cavalcante 
de Mendes 

Criminal 
Aline Lima 

Moraes 

Joana 
Macedo 

Abdel Hai 
Ahmoud 

Luís 
Maurício 
Gusmão 

Dutra 

Jorge 
Eduardo 
Queiroz 
Tobias 

Criminal 

Caio 
Tasso 
Gama 

Sampaio 
Callado 

Gabriel 
Tabosa 

dos Reis 
Jacob 

Dennis 
Barbosa 
Maquiné 

Reinaldo 
Oliveira 

Machado 
Gonzaga 

Informática 

Dimas 
Azevedo 

de 
Oliveira 

Camila 
Cruz da 

Silva 

Rudson 
Fernandes 

Nunes 

Sérgio 
Augusto 

dos 
Passos 
Aroncha 

Auxiliar 
DPE I 

Francisco 
Carlos da 
Silva Pinto 

Luiz 
Carlos 

Ferreira 
Gomes 

José 
Marques 

Gonçalves 
Júnior 

Paulo 
Roberto de 
Carvalho 

 
ANEXO V 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
02/09 

a 
08/09 

09/09 a 
15/09 

16/09 a 
22/09 

23/09 a 29/09 
30/09 a 06/10 

Cível 

Raimu
ndo 

Sérvul
o 

Lourid
o 

Barreto 

Rosimeire 
de 

Oliveira 
Barbosa 

Helvia 
Socorr
o F. de 
Castro 
Ferreir

a 

Theo Eduardo 
Ribeiro 

Fernandes 
Costa 

Juliana Inoue 
Mariano 

Famí
lia 

Elias 
Cruz 
Lima 
Junior 

Juliana 
Linhares 
de Aguiar 

Lopes 

Valéria 
Araújo 
Neves 

 
Pollyana 

Gabrielle S. 
Vieira 

Carol Regina 
Xavier Rocha 

Crim Wilsom Natasha Antônio  Leonardo 

inal ar 
Ferreir
a de 
Deus  

Yukie 
Hara de 
Oliveira  

Ederval 
de 

Lima 

Flávia Lopes 
de Oliveira 

Figliuoulo 

Cust
ódia 

1 

Wilsom
ar 

Ferreir
a de 
Deus 

Natasha 
Yukie 

Hara de 
Oliveira 

Antônio 
Ederval 

de 
Lima 

 
Flávia Lopes 
de Oliveira 

 

Leonardo 
Figliuoulo 

Cust
ódia 

2 

Adrian
a 

Montei
ro de 

C. 
Martins 

Fernando 
Figueiredo 

Serejo 
Mestrinho 

Bruno 
Henriq

ue 
Soré 

 
Laiane 

Tummy Abati 
Arlindo 

Gonçalves 
dos Santos 

Neto 

 

 
ANEXO VI 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
02/09 a 
08/09 

09/09 a 
15/09 

16/09 a 
22/09 

23/09 a 
29/09 30/09 a 

06/10 

Cível 
Marie 

Antoine 
Feghali 

Daniell
a de 

Albuqu
erque 
Magna

ni 

Adriele 
Maria 

Marinho 
Siqueira 

 
Luisa Maria  

Rocha 
Miranda 
Braga 

Geórgia do 
Nascimento 

Jucá 

Famí
lia 

Ana 
Flávia 

de Brito 
Cavalc
ante 

Lana 
Catiane 
Furtado 

da 
Rocha 

Raimund
a Juliane 
Pereira 

Albuquer
que 

Marília 
Noely Goes 

Monteiro 

Tatiana 
Dantas Dib 

Crim
inal 

Carolin
a 

Palheta 
de 

Araújo 

Jorge 
Eduard

o 
Queiroz 
Tobias 

Aline 
Lima 

Moraes 

Joana 
Macedo 

Abdel Hai 
Ahmoud 

Luís 
Maurício 
Gusmão 

Dutra 

Crim
inal 

Adriano 
César 
Lins 

Luís 
Mauríci

o 
Gusmã
o Dutra 

Gabriel 
Tabosa 

dos Reis 
Jacobs 

Nicole 
Farias 

Rodrigues 
Caio Tasso 

Gama 
Sampaio 
Callado 

Infor
máti
ca 

Luis 
Cláudio 

de 
Sena 

Laércio 
Timóte
o da 
Silva 
Júnior 

Francisco 
Helivelton 
Fernande
s Sousa 

Dimas 
Azevedo 

de Oliveira 

Camila 
Cruz da 

Silva 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2019 Ano 5, Edição 1.023 Pág. 5/85 

 

 

 

 

Auxil
iar 

DPE 
I 

Janderl
an 

Falcão 
Pereira 

Sérgio 
dos 

Santos 
Silva 

Waldir 
Rosas 

dos 
Santos 
Filho 

Ivan da 
Silva 

Vasconcelo
s 

Francisco 
Carlos da 
Silva Pinto 

 

 
ANEXO VII 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
07/10 a 
13/10 

14/10 a 20/10 21/10 a 27/10 28/10 a 
03/11 

Cível 

Leonardo 
Cunha e 
Silva de 
Aguiar 

Lorena Torres 
do Rosário 

 
Luiz Maurício 

Oliveira Bastos 

Manuela 
Cantanh

ede 
Veiga 

Antunes 

Famí
lia 

Diego Luiz 
Castro Silva 

Viviane 
Patrícia Maran 

Kanthya 
Pinheiro de 

Miranda 

Felipe 
Figueire

do 
Serejo 

Mestrinh
o 

Crim
inal 

Clóvis 
Roberto 

S.M. Barreto 

Monique Cruz 
Castellani 

Valéria de Melo 
Silva 

Eduardo 
César 

Rabello 
Ituassú 

Cust
ódia 

1 

Clóvis 
Roberto 

S.M. Barreto 

Monique Cruz 
Castellani 

Valéria de Melo 
Silva 

Eduardo 
César 

Rabello 
Ituassú 

Cust
ódia 

2 

Nilson 
Gomes 
Oliveira 
Meireles 

Lorena Torres 
do Rosário 

Pollyana 
Gabrielle S. 

Vieira 

Priscila 
Ferreira 
de Lima 

 

 
ANEXO VIII 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
07/10 a 
13/10 

14/10 a 
20/10 

21/10 a 
27/10 

28/10 a 
03/11 

Cível 

Lorrane 
Rafaelle 

Pesqueira 
Tuma 

Fernanda 
Silva da 

Encarnação 

Camila Maia 
de Miranda 

Correia 

Renata 
Patrícia 

Torres dos 
Reis 

Família 

Raquel 
Ferreira 

dos 
Santos  

Raimunda 
Juliane 
Pereira 

Albuquerqu
e 

Renata 
Franco de 
Cerqueira 

Leite 
Pereira 

Marília 
Noely Goes 

Monteiro 

Criminal 

Joana 
Macedo 

Abdel Hai 
Ahmoud 

Jorge 
Eduardo 
Queiroz 
Tobias 

Paulo 
Guilherme 

Amorim 
Teles 

Aline Lima 
Moraes 

Criminal 
Dennis 

Barbosa 
Maquiné 

Gabriel 
Tabosa dos 
Reis Jacobs 

Gianluca 
Azevedo 
Conte de 

Melo 

Reinaldo 
Oliveira 

Machado 
Gonzaga 

Informáti
ca 

Rudson 
Fernande
s Nunes 

Sérgio 
Augusto dos 

Passos 
Aroncha 

Luis Cláudio 
de Sena 

Laércio 
Timóteo da 
Silva Júnior 

Auxiliar 
DPE I 

Luiz 
Carlos 

Ferreira 
Gomes 

José 
Marques 

Gonçalves 
Junior 

Sérgio dos 
Santos Silva 

Paulo 
Roberto de 
Carvalho 

 
ANEXO IX 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
04/11 a 
10/11 

11/11 a 
17/11 

18/11 a 
24/11 

25/11 a 
01/12 

Cível 

Maria 
Doming

as 
Gomes 
Laranjei

ra 

Leonardo 
Cunha e 
Silva de 
Aguiar 

Suelen 
Paes dos 
Santos 
Menta 

 
Luiz 

Maurício 
Oliveira 
Bastos 

Famíli
a 

Denise 
D’Albuq
uerque 
Veiga 
Lima 

Ellen 
Cristine Alvs 

de Melo 

Regina 
Maria 

Jansen P. 
de Araújo 
Simões 

Maria 
Fátima 

Loureiro 

Crimi
nal 

Ulysses 
Silva 

Falcão 

Arthur 
Sant’Anna 
Ferreira 
Macedo 

Laiane 
Tammy 
Abati 

(Permuta 
de 

Defensor 
n° 04/2019) 

Raquel El 
Bachá 

Figueiredo 
(Permuta 

de 
Defensor 

n° 05/2019) 

Custó
dia 1 

Ulysses 
Silva 

Falcão 

Arthur 
Sant’Anna 
Ferreira 
Macedo 

Laiane 
Tammy 
Abati 

(Permuta 
de 

Defensor 
n° 04/2019) 

Raquel El 
Bachá 

Figueiredo 
(Permuta 

de 
Defensor 

n° 05/2019) 

Custó
dia 2 

Carolin
e 

Pereira 
de 

Souza 

André 
Ricardo 

Antonovicz 
Munhoz 

Karleno 
José 

Pereira 

 
Phâmara de 

Souza 
Sicsú 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2019 Ano 5, Edição 1.023 Pág. 6/85 

 

 

 

 

ANEXO X 
Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 

 
04/11 a 
10/11  

11/11 a 
17/11 

18/11 a 
24/11 

25/11 a 
01/12 

Cível 

Taize 
Moraes 
Siqueir

a 

Lorrane 
Rafaelle 
Pesqueir
a Tuma 

Adriano 
Cezar 
Lins 

Carlos 

Geórgia 
do 

Nascime
nto Jucá 

Família 

Lana 
Catiane 
Furtado 

da 
Rocha 

Riamy 
Cavalcan

te 
Guimarã

es 

Camila 
Morato 
Melo de 
Souza 

Raimund
a Juliane 
Pereira 

Albuquer
que 

Criminal 

Gabriel 
Tabosa 

dos 
Reis 

Jacobs 

Joana 
Macedo 
Abdel 
Hai 

Ahmoud 

Aline 
Lima 

Moraes 

Jorge 
Eduardo 
Queiroz 
Tobias 

Criminal 

Luís 
Mauríci

o 
Gusmã
o Dutra 

Dennis 
Barbosa 
Maquiné 

Carolin
a 

Palheta 
de 

Araújo 

Paulo 
Guilherm
e Amorim 

Teles 

Informát
ica 

Francis
co 

Helivelt
on 

Fernan
des 

Sousa 

Camila 
Cruz da 

Silva 

Rudson 
Fernan

des 
Nunes 

Sérgio 
Augusto 

dos 
Passos 
Aroncha 

Auxiliar 
DPE I 

Janderl
an 

Falcão 
Pereira 

Ivan da 
Silva 

Vasconc
elos 

Waldir 
Rosas 

dos 
Santos 
Filho 

Francisc
o Carlos 
da Silva 

Pinto 

 
ANEXO XI 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
02/12 a 
08/12 

09/12 a 
15/12 

16/12 a 
19/12 

Cível 

Péricles 
Duarte de 

Souza 
Júnior 

Christiano 
Pinheiro da 

Costa 

José Ivan 
Benaion 
Cardoso 

Família 

Beatriz 
Botinelly 
Cunha e 

Silva 

Ana 
Regina 
Souza 

Marco 
Aurélio 

Martins da 
Silva 

Criminal 

Larissa 
Vianez 

Sant’Anna 
F. Macedo 

Maurílio 
Casas 
Maia 

Daniel 
Britto Freire 

Araújo 

Custódia 1 

Larissa 
Vianez 

Sant’Anna 
F. Macedo 

Maurílio 
Casas 
Maia 

Daniel 
Britto Freire 

Araújo 

Custódia 2 

Carol 
Regina 
Xavier 
Rocha 

Valéria 
Araújo 
Neves 

Rosimeire 
de Oliveira 
Barbosa 

 

 
ANEXO XII 

Portaria nº 622/2019-GDPG/DPE/AM 
 

 
02/12 a 
08/12  

09/12 a 
15/12 

16/12 a 
19/12 

Cível 

Maria 
Dizanira 
Pontes 
Lages 

Michele 
Noêmia 
Mendes 
Monteiro 

Tulio 
Ricardo 
Oliveira 

Família 
Luciana 

Pontes da 
Costa 

Filadelfo 
Moncayo 
Gayma 

Reinaldo 
Oliveira 

Machado 
Gonzaga 

Criminal 

Joana 
Macedo 

Abdel Hai 
Ahmoud 

Aline Lima 
Moraes 

Gabriel 
Tabosa dos 
Reis Jacobs 

Criminal 
Dennis 

Barbosa 
Maquiné 

Luís 
Maurício 
Gusmão 

Dutra 

Jorge 
Eduardo 
Queiroz 
Tobias 

Informática Luis 
Cláudio de 

Laércio 
Timóteo da 

Francisco 
Helivelton 
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Sena Silva Júnior Fernandes 
Sousa 

Auxiliar 
DPE I 

Luiz Carlos 
Ferreira 
Gomes 

José 
Marques 

Gonçalves 
Junior 

Paulo 
Roberto de 
Carvalho 

 

 

*PORTARIA N.º 632/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 
XII e XXII, da Lei Complementar n.º 01, de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do 
art. 9º, da Lei Promulgada nº 51, de 
21.07.2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de ta-
refas especiais no âmbito da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, na forma do art. 
9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão ad-
ministrativa, na forma do art. 9º, inciso II, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990;  

RESOLVE: 
I - CONVOCAR a Defensora Pública de 4ª 
Classe Ellen Cristine Alves de Melo, para exer-
cer suas funções nas Defensorias Públicas da 
Capital, a contar de 24 de junho de 2019; 
II - SUSPENDER a contar de 24 de junho de 
2019, o inciso II da Portaria n° 480/2019, que 
concedeu a Gratificação pelo Efetivo Exercício 
em Comarca de Difícil Provimento, em relação 
à Defensora Pública Ellen Cristine Alves de 
Melo;  
III - SUSPENDER a contar de 24 de junho de 
2019, o inciso III da Portaria n° 480/2019, que 

atribuiu a Gratificação de Acumulação, em re-
lação à Defensora Pública Ellen Cristine Alves 
de Melo; 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 24 de junho de 2019. 

 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

*Reproduzida integralmente por ter saído com 
incorreção no Diário Eletrônico da DPE/AM, ano 5, 
edição 1.021, pág. 2 de 25 de junho de 2019 

 

PORTARIA N.º 646/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005212/2019-17, datado de 25.06.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensora 
Pública: 
Nome: JOSY CRISTIANE LOPES DE LIMA 

Cargo: Defensora Pública de 3ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Apuí/AM  

Período: 01 a 05.07.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 528,47 
3. Valor das Diárias: R$ 2.642,35 
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4. 40% do valor básico da Diária: R$ 211,39 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.853,74 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar atendimento na cidade de Apuí/AM. 

 Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Ju-

nior 
Defensor Público Geral do Estado, por 

substituição legal 

 

PORTARIA N.º 648/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004923/2019-66, datado de 14.06.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 
Nome: ADRIANA MONTEIRO DE CASTRO 
MARTINS 

Cargo: Defensor Público de 2ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: São Gabriel da Cachoeira/AM  

Período: 17 a 19.07.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 556,29 

3. Valor das Diárias: R$ 1.668,87 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 222,52 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.891,39 

Objetivo / Justificativa: 
Atuar nas audiências do Juízo de Direito da 
Comarca de São Gabriel da Cachoeira/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, por 
substituição legal 

 

PORTARIA N.º 649/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a Lei nº 4.077, de 11 de 
setembro de 2014, que instituiu o Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações e dá 
outras providências; 
CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei nº 
4.831, de 13 de maio de 2019, que alterou a 
Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 2014. 
 

RESOLVE: 
 

ALTERAR, a contar de 13 de maio de 2019, 
para o nível 4 do Anexo XII da Lei n. 4.077, de 
11 de setembro de 2014, o valor do Adicional 
pelo desempenho de atividade técnica 
especial devido em favor da Equipe 
Administrativa da Defensoria Pública 
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Itinerante, nos termos do inciso XI do artigo 31 
do mesmo diploma legal. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 26 de junho de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 650/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004983/2019-69, datado de 17.06.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 
Nome: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 

Cargo: Assessor Técnico II DPE-1 

Nome: PAULO ROBERTO MACIEL DO 
NASCIMENTO 

Cargo: Assessor Técnico II DPE-1 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Tefé/AM  

Período: 05 a 12.07.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 8 (oito diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 368,74 
3. Valor das Diárias: R$ 2.949,92 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 147,50 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.097,42 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar serviços técnicos necessários para as 
futuras instalações do Polo de Atendimento da 
Defensoria Pública no Município de Tefé/AM 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, por 
substituição legal 

 

PORTARIA N.º 651/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004983/2019-69, datado de 17.06.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor 
Público: 
Nome: SERGIO AUGUSTO DOS PASSOS 
ARONCHA 

Cargo: Assessor Técnico I DPE - 2 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do 
Estado 

Destino: Tefé/AM  

Período: 05 a 12.07.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 8 (oito diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 388,14 
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3. Valor das Diárias: R$ 3.105,12 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 155,26 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.260,38 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar serviços técnicos necessários para as 
futuras instalações do Polo de Atendimento da 
Defensoria Pública no Município de Tefé/AM 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 
 

 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, por substi-

tuição legal 

 

PORTARIA N.º 652/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004983/2019-69, datado de 17.06.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público: 

Nome: RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Cargo: Defensor Público de 1ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do 
Estado 

Destino: Tefé/AM  

Período: 09 a 16.07.2019 

Especificação de Diárias: 

1. Quantidade: 8 (oito diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 585,56 
3. Valor das Diárias: R$ 4.684,48 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 234,22 
5. Valor total das Diárias: R$ 4.918,70 

Objetivo / Justificativa: 
Coordenar os serviços técnicos necessários 
para as futuras instalações do Polo de 
Atendimento e participar de Solenidade Oficial 
de Inauguração da Defensoria Pública no 
Município de Tefé/AM 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, por 
substituição legal 

 

PORTARIA N.º 653/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004983/2019-69, datado de 17.06.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor 
Público: 

Nome: JOSÉ EVERTON PIRES BINDÁ 

Cargo: Assessor Técnico II DPE-1 
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Órgão de Origem: Defensoria Pública do 
Estado 

Destino: Tefé/AM  

Período: 07 a 16.07.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 10 (dez diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 368,74 
3. Valor das Diárias: R$ 3.687,40 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 147,50 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.834,90 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar serviços de cerimonial, a fim de 
organizar a Solenidade Oficial de 
Inauguração da Defensoria Pública no 
Município de Tefé/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, por 
substituição legal 

 

PORTARIA N.º 655/2019-GDPG/DPE/AM 

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

CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004983/2019-69, datado de 17.06.2019; 

 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento da Servidora 
Pública: 

 
Nome: FLAVIA REBECA DE OLIVEIRA SIMÕES 

Cargo: Assessor Jurídico DPE-3  

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Tefé/AM  

Período: 14 a 16.07.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 408,58 
3. Valor das Diárias: R$ 1.225,74 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 163,43 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.389,17 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar o Defensor Público Geral, e participar 
da Solenidade Oficial de Inauguração da 
Defensoria Pública no Município de Tefé/AM. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, por 
substituição legal 

 

PORTARIA N.º 656/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
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15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004983/2019-69, datado de 17.06.2019; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor 
Público: 
Nome: HELDER MONTEIRO DE OLIVEIRA 
JÚNIOR 

Cargo: Assessor Técnico II DPE-1  

Órgão de Origem: Defensoria Pública do 
Estado 

Destino: Tefé/AM  

Período: 14 a 16.07.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 368,74 
3. Valor das Diárias: R$ 1.106,22 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 147,50 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.253,72 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar serviços de cerimonial, a fim de 
organizar a Solenidade Oficial de Inauguração 
da Defensoria Pública no Município de Tefé/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de junho de 2019. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, por substi-

tuição legal 

 

 

 

ERRATA 

 
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N. 
006/2019 – DPE/AM (Publicação no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM do dia 14 de maio 
de 2019, Edição 993, página 1 e 2/8). 

ONDE SE LÊ:  

DATA DA ASSINATURA: 10 de Maio de 2019 

LEIA-SE:  

DATA DA ASSINATURA: 13 de Maio de 2019 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 26 de junho de 2019. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

 

RESOLUÇÃO Nº 020/2019-CSDPE/AM 

 

Dispõe sobre o Sistema de 
Registro de Preços previsto no 
artigo 15 da Lei Federal n.° 
8.666, de 21 de junho de 1993, 
e dá outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas no 
inciso I do artigo 18 da Lei Complementar 
Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, e no 
art. 14, III, do Regimento Interno do Conselho 
Superior da Defensoria Pública Estado do 
Amazonas (Resolução nº 004/2012-
CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 
membros presentes na Reunião Ordinária de 
25 de junho de 2019, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 15 da Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 11 
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 10 do 
Decreto nº 40.674, de 14 de maio de 2019; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
normatizar o Sistema de Registro de Preços no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
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Amazonas; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Art. 1o Fica estabelecido que as contratações 
de serviços e a aquisição de bens, quando 
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, obedecerão ao disposto nesta 
Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, são 
adotadas as seguintes definições: 

I - Sistema de Registro de Preços - SRP: 
conjunto de procedimentos para o registro 
formal de preços, relativos à prestação de 
serviços e aquisições de bens, para 
contratações futuras; 

II - Ata de Registro de Preços - ARP: documento 
vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, onde se 
registram os preços, fornecedores, Órgãos 
Participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas 
apresentadas; 

III - Órgão Gerenciador: órgão ou entidade da 
Administração Pública responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos para 
constituição de registro de preços e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços 
dele decorrente; 

IV - Órgão Participante: órgão ou entidade da 

Administração Pública, que participa dos 
procedimentos iniciais do SRP e integra a Ata 
de Registro de Preços; 

V - Órgão não Participante: também 
denominado carona ou aderente, é o órgão ou 
entidade da Administração Pública que, não 
tendo participado dos procedimentos iniciais 
para a constituição do registro de preços, faz 
adesão à Ata de Registro de Preços, observado 
o disposto neste Decreto; 

VI - Órgão Contratante: órgão ou entidade da 
Administração Pública, que adquire produto ou 
serviço, oriundo de Atas de Registro de Preços; 

VII - Amostra: amostragem apresentada pelo 
licitante para exame da Administração, que 
identifique a natureza, a espécie e a qualidade 
do bem a ser fornecido no futuro. 

 

CAPÍTULO III 

DO USO DO SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 

Art. 3o Será adotado, preferencialmente, o SRP 
nas seguintes hipóteses: 

I - quando, pelas características do bem ou 
serviço, houver necessidade de contratações 
frequentes; 

II - quando for mais conveniente a aquisição de 
bens com previsão de entregas parceladas, 
necessários à Administração, para o 
desempenho das suas atribuições; 

III - quando for mais conveniente a aquisição de 
bens ou a contratação de serviços, para 
atendimento a mais de um órgão ou entidade, 
ou a programas de governo; e 

IV - quando pela natureza do objeto não for 
possível definir exatamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração. 

§1° O SRP poderá, ainda, ser utilizado em 
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outras hipóteses, a critério da Administração, 
observado o disposto nesta Resolução. 

§2° Nos casos em que a Lei Federal n° 8.666, 
de 21 de junho de 1993, permitir a dispensa, em 
razão do valor ou de emergência, após a 
contratação, a autoridade responsável pelo ato 
avaliará a conveniência de incluir o bem ou o 
serviço em futuro registro de preços, visando 
reduzir as contratações diretas. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO 
GERENCIADOR 

Art. 4o Caberá ao Órgão Gerenciador: 

I - convidar, mediante correspondência 
eletrônica ou outro meio eficaz, os órgãos e 
entidades para participarem do registro de 
preços; 

II - realizar, quando necessário, prévia reunião 
com licitantes, visando informá-los das 
peculiaridades do SRP; 

III - realizar pesquisa de preços para referenciar 
as licitações para o SRP; 

IV - promover a assinatura e gerenciar as 
respectivas Atas de Registro de Preços, 
providenciando a indicação, sempre que 
solicitado, dos fornecedores para atendimento 
às necessidades da Administração, 
obedecendo à ordem de classificação e os 
quantitativos de contratação definidos pelos 
participantes da Ata; 

V - promover todos os atos necessários à 
instrução processual, para a realização do 
procedimento licitatório pertinente, inclusive a 
documentação das justificativas, nos casos em 
que a restrição à competição for admissível 
pela lei; 

VI - consolidar todas as informações relativas à 
estimativa individual e total de consumo, 

promovendo a adequação dos respectivos 
projetos básicos ou termos de referência, 
encaminhados para atender aos requisitos de 
padronização e racionalização; 

VII - conduzir os procedimentos relativos a 
eventuais renegociações dos preços 
registrados; 

VIII - garantir que todos os atos inerentes ao 
procedimento para aquisições com base no 
registro de preços, estejam devidamente 
formalizados e aprovados pela autoridade 
competente; 

IX - assegurar o correto cumprimento das 
disposições constantes da Ata de Registro de 
Preços, que vier a ser firmada, após concluído 
o procedimento licitatório; 

X - rejeitar a inclusão, em registro de preços, do 
objeto pretendido pelo órgão participante, 
quando houver divergência ou, de comum 
acordo, promover sua adequação, para atender 
aos requisitos de padronização e 
racionalização; 

XI - autorizar as solicitações de adesão à ARP 
dos órgãos não participantes, quando for 
possível, nos termos desta Resolução; 

XII - aplicar, garantida a ampla defesa e o 
contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na Ata de 
Registro de Preços, sem prejuízo do dever de 
cada órgão contratante; 

XIII - analisar e, se necessário, alterar os 
quantitativos dos itens constantes do 
planejamento do registro de preços, sobretudo 
usando como referência o histórico de consumo. 

§1° O responsável pela aplicação das 
penalidades não necessita observar gradação 
no momento de aplicá-las, sendo possível a 
aplicação de penalidade mais severa, sem que 
esta tenha sido antecedida de penalidade 
menos severa. 
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§2° A aplicação prévia de advertência não é 
condição para aplicação de multa. 

Art. 5o A função de Órgão Gerenciador será 
exercida pela Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 

Art. 6o A Ata de Registro de Preços, 
disponibilizada no Portal de Compras do 
Governo Federal, comprasnet será, 
preferencialmente, assinada eletronicamente, 
com uso da certificação digital. 

 

CAPÍTULO V 

DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO 
PARTICIPANTE 

Art. 7o O Órgão Participante será responsável 
pelo encaminhamento dos pedidos ao Órgão 
Gerenciador, contendo estimativa de consumo, 
cronograma de contratação e respectivas 
especificações, termo de referência ou projeto 
básico, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, adequado ao registro de 
preço do qual pretende fazer parte, devendo 
ainda: 

I - garantir que os atos relativos à sua inclusão 
no registro de preços estejam formalizados e 
aprovados pela autoridade competente; 

II - manifestar, junto ao Órgão Gerenciador, 
através de instrumento eletrônico ou outro meio 
eficaz, sua intenção e concordância com o 
objeto a ser licitado, antes da realização do 
procedimento licitatório; e 

III - tomar conhecimento da Ata de Registro de 
Preços, inclusive de suas eventuais alterações, 
para o correto cumprimento de suas 
disposições. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

Art. 8o É possível a adesão de Órgãos não 
Participantes às Atas de Registro de Preços 
elaboradas pela Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, mediante anuência do Órgão 
Gerenciador, e será feita de acordo com esta 
Resolução. 

§1° Os órgãos e entidades que não 
participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da Ata de Registro de 
Preços, deverão consultar o Órgão 
Gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. 

§2° Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata 
de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela 
aceitação ou pela rejeição do fornecimento 
decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o Órgão 
Gerenciador e Órgãos Participantes. 

§3° As aquisições ou contratações adicionais a 
que se refere este artigo observarão os 
seguintes limites: 

I - o quantitativo, por órgão ou entidade, não 
poderá exceder a 100% (cem por cento) do 
quantitativo do item registrado na Ata de 
Registro de Preços; e 

II - o somatório das adesões não poderá 
ultrapassar o limite de 2 (duas) vezes o 
quantitativo de cada item registrado na Ata de 
Registro de Preços. 

§4° Compete ao Órgão não Participante os atos 
relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente 
assumidas e a aplicação, observada a ampla 
defesa e o contraditório, de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento 
de cláusulas contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, oriundas do registro de 
preços, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 
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§5° É vedado ao Órgão Gerenciador autorizar a 
adesão quando houver divergência do item 
objeto da adesão com a natureza da aplicação 
do bem ou contratação do serviço pretendido 
pelo Órgão não Participante. 

§6° A solicitação de adesão, bem como a sua 
autorização, emitida pelo Órgão Gerenciador, 
serão, preferencialmente, realizadas de forma 
eletrônica. 

Art. 9° É facultado à Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas aderir a Ata de Registro 
de Preços promovida pela União, pelos Estados, 
por suas capitais e por municípios ou 
consórcios de municípios, com população 
acima de 1.000.000 (um milhão) de habitantes, 
mediante prévia autorização do Defensor 
Público-Geral do Estado do Amazonas, 
devendo ser observadas as seguintes 
condições: 

I - a Ata de Registro de Preços deverá ter sido 
originada de Pregão, eletrônico ou presencial; 

II - os processos de adesão devem ser, se 
possível, registrados no Portal de Compras do 
Governo Federal, comprasnet, e instruídos com, 
no mínimo, os seguintes documentos: 

a) cópia do Edital de Licitação da Ata Carona 
(com Termo de Referência ou Projeto Básico); 

b) Ata de Registro de Preços, contendo 
quantidade e preços unitários registrados; 

c) publicação, em Diário Oficial, do termo de 
homologação da licitação destinada ao registro 
de preços ou instrumento equivalente; 

d) publicação, em Diário Oficial, do extrato da 
Ata de Registro de Preços ou instrumento 
equivalente, que demonstre com clareza a 
validade da ARP; 

e) solicitação de autorização de adesão ao 
Órgão Gerenciador da Ata de Registro de 
Preços, com a devida autorização; 

f) aceite do fornecedor beneficiário da ARP; 

g) Termo de Referência ou Projeto Básico 
elaborado pelo Órgão Comprador; e 

h) comprovação da efetiva vantagem da 
adesão, mediante pesquisa de mercado, com 
pelo menos 3 (três) propostas de preços, Atas 
de Registro de Preços ou Pregões Eletrônicos 
realizados, cujo menor preço obtido supera 
aquele registrado na ata de adesão; 

 

CAPÍTULO VII 

DA LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS 

Art. 10. Caberá à Comissão de Licitação 
realizar os procedimentos licitatórios, na forma 
da legislação vigente. 

Art. 11. A licitação para registro de preços será 
realizada na modalidade Pregão, nos termos 
das Leis Federais n° 8.666, de 21 de junho de 
1993, e n° 10.520, de 17 de julho de 2002, bem 
como do Decreto Estadual n° 21.178, de 27 de 
setembro de 2000, e será precedida de ampla 
pesquisa de mercado. 

Parágrafo único. Na licitação para registro de 
preços não é necessária a indicação da 
dotação orçamentária, que somente será 
exigida para a formalização do contrato ou 
instrumento hábil. 

Art. 12. O Órgão Gerenciador, quando da 
aquisição de bens ou contratação de serviços, 
poderá dividir a quantidade total do item em 
lotes, quando técnica e economicamente viável, 
para possibilitar maior competitividade, 
observada a quantidade mínima, o prazo e o 
local de entrega ou de prestação dos serviços 

§1° No caso de serviços, a subdivisão dar-se-á 
em função da unidade de medida adotada para 
aferição direta dos produtos e resultados 
esperados, e será observada a demanda 
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específica de cada órgão ou entidade 
participante do certame. 

§2° Deverá ser evitada a contratação, num 
mesmo órgão ou entidade, de mais de uma 
empresa para a execução de um mesmo 
serviço, em uma mesma localidade, com vistas 
a assegurar a responsabilidade contratual e o 
princípio da padronização. 

Art. 13. O Edital de licitação para registro de 
preços contemplará, no mínimo: 

I - a especificação ou descrição do objeto, 
explicitando o conjunto de elementos 
necessários e suficientes, com nível de 
precisão adequado, para a caracterização do 
bem ou serviço, inclusive definindo as 
respectivas unidades de medida usualmente 
adotadas; 

II - a estimativa de quantidades a serem 
adquiridas no prazo da validade do registro; 

III - a quantidade mínima de unidades a ser 
cotada, por item, no caso de bens; 

IV - as condições, quanto aos locais, prazos de 
entrega, forma de pagamento e, 
complementarmente, nos casos de serviços, 
quando cabíveis, a frequência, periodicidade, 
características do pessoal, materiais e 
equipamentos, a serem fornecidos e utilizados, 
procedimentos a serem seguidos, cuidados, 
deveres, disciplina e controles a serem 
adotados; 

V - o prazo de validade do registro de preços, 
observado o disposto no caput do artigo 15; 

VI - os órgãos e entidades participantes do 
respectivo registro de preços; 

VII - os modelos de planilhas de custo, quando 
cabíveis, e as respectivas minutas de contratos, 
no caso de prestação de serviços; 

VIII - as penalidades a serem aplicadas por 
descumprimento das condições estabelecidas; 

e 

IX - minuta da ata de registro de preços. 

§1o O edital poderá admitir, como critério de 
adjudicação, a oferta de desconto sobre tabela 
de preços praticados no mercado, nos casos de 
peças de veículos, medicamentos, passagens 
aéreas, manutenção e outros similares. 

§2° Quando o edital prever o fornecimento de 
bens ou prestação de serviços em locais 
diferentes, é facultada a exigência de 
apresentação de propostas diferenciadas por 
região, de modo que aos preços sejam 
acrescidos os respectivos custos, variáveis por 
região. 

§3° O Termo de Referência ou Projeto Básico 
poderá fazer referência a marcas de produtos, 
para melhorar a especificação, sempre seguida 
da expressão "ou similar”, hipótese em que o 
edital poderá dispensar a apresentação de 
amostra se a oferta do produto recair sobre as 
marcas indicadas. 

 

CAPÍTULO VIII 

DO REGISTRO DE PREÇOS 

Art. 14. Ao preço do primeiro colocado poderão 
ser registrados tantos fornecedores quantos 
necessários, para que, em função das 
propostas apresentadas, seja atingida a 
quantidade total estimada para o item ou lote, 
observando-se o seguinte: 

I - o preço registrado e a indicação dos 
respectivos fornecedores serão divulgados em 
Órgão Oficial da Administração e ficarão 
disponibilizados no Portal de Compras do 
Governo Federal, comprasnet, durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços; 

II - quando das contratações do registro de 
preços, deverá ser respeitada a ordem de 
classificação das empresas constantes da Ata. 
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Art. 15. O prazo de validade da Ata de Registro 
de Preços não será superior a 12 (doze) meses, 
incluídas eventuais prorrogações, conforme o 
inciso lll do § 3° do art. 15 da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

§1o A vigência dos contratos decorrentes do 
Sistema de Registro de Preços será definida 
nos instrumentos convocatórios, observado o 
disposto no art. 57 da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

§2o Os contratos decorrentes do SRP: 

I - poderão ser alterados, observado o disposto 
no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993; 

II - deverão ser assinados no prazo de validade 
da Ata de Registro de Preços. 

§3o Os contratos serão celebrados entre o 
órgão ou entidade adquirente e o fornecedor do 
respectivo item registrado. 

Art. 16. Poderá existir mais de uma Ata de 
Registro de Preços vigente, para um mesmo 
item de material ou serviço. 

§1o No momento da contratação será dada 
preferência ao menor preço registrado para o 
item, desde que as condições sejam as 
mesmas. 

§2o Quando as condições de contratação forem 
diferentes para o mesmo item de material ou 
serviço, caberá à Administração analisar e 
decidir acerca da melhor contratação. 

 

CAPÍTULO IX 

DA ASSINATURA DA ATA E DA 
CONTRATAÇÃO COM FORNECEDORES 

REGISTRADOS 

Art. 17. A existência de preços registrados não 
obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a 

realização de licitação específica para a 
aquisição pretendida, sendo assegurada ao 
beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições. 

Art. 18. O Defensor Público-Geral designará 
servidor efetivo que será competente para 
homologar a licitação e assinar as Atas de 
Registro de Preços. 

Parágrafo único. Na designação a que se refere 
o caput deste artigo, deverá constar substituto, 
devendo este ser também servidor efetivo do 
Órgão Gerenciador do registro de preços, para 
os casos em que o designado titular estiver 
impossibilitado ou ausente para assinar as Atas 
de Registro de Preços. 

Art. 19. Homologado o resultado da licitação, o 
Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a 
serem registrados, convocará os interessados 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços 
que, depois de cumpridos os requisitos de 
publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 

Parágrafo único. É facultado à Administração, 
quando o convocado não assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado. 

Art. 20. A contratação com os fornecedores 
registrados será formalizada pelo órgão 
interessado, por intermédio de instrumento 
contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa ou outro instrumento similar, conforme 
o disposto no art. 62 da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

§1o Para as contratações de valor superior ao 
estimado para a modalidade convite, que 
gerem obrigações futuras, deverá ser lavrado 
termo de contrato, na forma prevista no §4o do 
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art. 62 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993. 

§2o Considera-se imediata e integral, no 
silêncio do edital ou termo de referência, a 
entrega de compra ocorrida no período de 30 
(trinta) dias de cada pedido, ficando dispensado 
o termo de contrato, para fins do disposto no § 
4° do art. 62 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993, se os produtos adquiridos não 
resultarem obrigação futura, inclusive 
assistência técnica. 

§3o A Administração poderá aceitar que o 
fornecedor entregue, para o item ou lote, 
produto de marca ou modelo diferente daquele 
registrado em Ata, por motivo ou fato 
superveniente à licitação, e desde que esse 
produto possua, comprovadamente, 
desempenho ou qualidade igual ou superior, 
não podendo haver majoração do preço 
registrado. 

§4o Cabe ao Órgão Participante aplicar, 
garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento 
das obrigações contratuais, em relação às suas 
contratações oriundas do Sistema de Registro 
de Preços, informando as ocorrências ao Órgão 
Gerenciador. 

CAPÍTULO X 

DA ALTERAÇÃO DO QUANTITATIVO E DO 
PREÇO REGISTRADO 

Art. 21. O quantitativo registrado na Ata de 
Registro de Preços poderá ser acrescido ou 
suprimido em até 25% (vinte e cinco por cento) 
do quantitativo inicial, obedecidas as 
disposições contidas no art. 65 da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 22. Os preços registrados na Ata de 
Registro de Preços poderão ser revistos, em 
decorrência de eventual alteração de preços 
praticados no mercado. 

§1o Quando o preço inicialmente registrado 
tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

I - convocar o fornecedor, visando à negociação 
para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado; 

II - frustrada a negociação, o fornecedor será 
liberado do compromisso assumido; e 

III - convocar os demais fornecedores, visando 
igual oportunidade de negociação. 

§2o Quando o preço inicialmente registrado 
tornar-se inferior ao preço praticado no 
mercado e o fornecedor, mediante 
requerimento, devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, o Órgão 
Gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso 
assumido, sem aplicação de penalidade, se 
confirmada a veracidade dos motivos e se a 
comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; e 

II - convocar os demais fornecedores, visando 
igual oportunidade de negociação. 

§3o Não havendo êxito nas negociações, o 
Órgão Gerenciador deverá proceder ao 
cancelamento do registro de preço do item. 

§4o Se o Órgão Participante identificar que o 
preço registrado na Ata de Registro de Preços 
está superior ao de mercado, deverá comunicar 
ao Órgão Gerenciador. 

 

CAPÍTULO XI 

DO CANCELAMENTO DO PREÇO 
REGISTRADO 

Art. 23. O fornecedor terá seu registro 
cancelado quando: 

I - descumpridas as condições da Ata de 
Registro de Preços; 
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II - não retirar a respectiva nota de empenho, ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, 
na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; e 

IV - presentes razões de interesse público. 

§1o O fornecedor poderá solicitar o 
cancelamento do seu registro de preço na 
ocorrência de fato superveniente que venha a 
comprometer a perfeita execução contratual, 
decorrente de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente comprovado. 

§2o O cancelamento de registro, nas hipóteses 
previstas, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, será formalizado por despacho 
da autoridade competente do Órgão 
Gerenciador. 

Art. 24. O fornecedor que tiver seu pedido de 
cancelamento de registro deferido pelo Órgão 
Gerenciador permanece obrigado a atender as 
notas de empenho recebidas, antes do 
protocolo do pedido de cancelamento do 
registro. 

Parágrafo único. Quando o fornecedor solicitar 
a liberação do compromisso relativo às notas 
de empenho por ele recebidas, o Órgão 
Contratante poderá desobrigá-lo do 
compromisso assumido, se constatado motivo 
para rescisão prevista no artigo 78 da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25. Poderão ser utilizados recursos de 
tecnologia da informação na operacionalização 
das disposições de que trata esta Resolução, 
bem assim na automatização dos 
procedimentos inerentes aos controles e 

atribuições dos Órgãos Gerenciador, 
Participantes, Licitantes e Fornecedores. 

Art. 26. O Conselho Superior poderá editar atos 
normativos complementares, necessários à 
completa execução das disposições desta 
Resolução. 

Art. 27. As petições dos fornecedores, relativas 
às Atas de Registro de Preços, deverão ser 
dirigidas à Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas enquanto Órgão Gerenciador. 

Art. 28. Os casos omissos serão decididos pelo 
Defensor Público Geral, ouvida a Diretoria de 
Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais ou a 
Comissão de Licitação, conforme o caso. 

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 

Manaus (AM), 27 de junho de 2019. 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE JUNIOR 

Defensor Público-Geral, em exercício  

Presidente do Conselho Superior 

 

RESOLUÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM  

Dispõe sobre a 

regulamentação e 

composição dos Órgãos de 

Atuação e fixação de suas 

atribuições no âmbito da 

Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas e dá 

outras providências. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2019 Ano 5, Edição 1.023 Pág. 21/85 

 

 

 

 

incisos I do artigo  18 da Lei Complementar 
Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, 
do art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e 
no art. 1º do Regimento Interno do Conselho 
Superior da Defensoria Pública Estado do 
Amazonas (Resolução nº 004/2012-
CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 
membros presentes na Reunião Extraordinária 
de 22 de março de 2019,  

CONSIDERANDO que lhe compete o exercício 
do poder normativo no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o objetivo constitucional da 
permanente busca pela maior eficiência da 
prestação do serviço da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de se 
atualizar a estruturação normativa da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
para adequá-la ao regramento legislativo 
estabelecido pela Emenda Constitucional 
80/2014 e Lei Complementar 80/94;   

CONSIDERANDO o princípio constitucional da 
inamovibilidade como garantia do Defensor 
Público, nos termos do art. 134, §1º, da 
Constituição Federal c/c art. 127, II, da Lei 
Complementar Federal 80/1994, e art. 30, II, da 
Lei Complementar Estadual nº 01/1990; 

CONSIDERANDO o direito do Assistido ao 
patrocínio dos seus interesses pelo Defensor 
Natural, nos termos do 4ª-A, IV, da Lei 
Complementar Federal 80/1994; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
regulamentação e composição dos Órgãos de 
Atuação da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, nos termos do art. 97-A, IV, art. 98, 
II, “a” e art. 102, §1º, da Lei Complementar 
Federal nº 80/1994, conforme art. 11 da Lei 
Complementar Estadual nº 01/90;  

CONSIDERANDO que a fixação e alteração de 
atribuições dos Órgãos de Atuação da 
Defensoria Pública é de competência do 

Conselho Superior, conforme artigo 102, §1º, 
da Lei Complementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO que o pleno exercício da 
autonomia disposta em sede constitucional 
impõe a adoção de medidas administrativas, 
visando à otimização da prestação contínua e 
ininterrupta do serviço de assistência jurídica 
integral e gratuita aos juridicamente 
necessitados;  

CONSIDERANDO o relatório final da 
Comissão Revisora da Resolução 21/2014 do 
CSDPE- AM constante do processo 
administrativo n. 20000.004117/2018-15 

 

RESOLVE 

Título I  

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO  

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os órgãos de atuação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e suas 
respectivas atribuições são regulamentados 
nesta Resolução, exceto os do Interior do 
Estado, que terão regulamento próprio. 

 

Art. 2º São órgãos de atuação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas:  

I - as Defensorias Públicas de 2ª Instância; 

II - as Defensorias Públicas de 1ª Instância; 

III - os Núcleos da Defensoria Pública do 
Estado; 

 

Capítulo II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 
ATUAÇÃO 
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Art. 3º Os órgãos de atuação desempenham 
atividades em primeira instância, em segunda 
instância e em Tribunais Superiores, com 
atribuições genéricas ou especializadas e 
regulamentadas conforme critérios 
estabelecidos nesta Resolução e seus anexos. 

 

Capítulo III 

DA CRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E EXTINÇÃO 
DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO  

E SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º Nos casos em que houver interesse 
público, os órgãos de atuação poderão ser 
criados, extintos ou ter suas respectivas 
atribuições modificadas por meio de Resolução 
do Conselho Superior, mediante maioria 
absoluta dos seus membros, em sessão 
ordinária, ouvidos os interessados.  

Art. 5º A criação, extinção ou modificação das 
atribuições dos órgãos de atuação exigirá 
processo administrativo instruído com 
exposição de motivos do interessado, parecer 
da Corregedoria Geral, Coordenadoria Geral 
da área respectiva e do Defensor Público Geral. 

§1º Recebido qualquer pedido na forma do 
caput, o processo deverá ser encaminhado a 
Coordenadoria Geral da área para parecer, que 
levará em consideração a distribuição 
equilibrada das atribuições perante as áreas de 
atuação, a qualidade do atendimento e a 
abrangência dos serviços prestados. 

§2º Quando a criação, extinção ou modificação 
das atribuições dos órgãos de atuação 
envolver mais de uma área o parecer das 
Coordenadorias Gerais deverá ser conjunto. 

§3º Após o parecer da Coordenadoria Geral da 
área, o processo deverá ser encaminhado à 
Corregedoria Geral para parecer que deverá 

contemplar minimamente: 

I – número de processos totais dos órgãos de 
atuação afetados; 

II – número de processos de cada Vara Judicial, 
se aplicável; 

III – número de Defensores Públicos nos 
órgãos de atuação; 

IV – número de assistidos potencialmente 
atingidos; 

V – dados apresentados no Relatório de 
Atividades de cada Defensor Público; 

VI – descrição acerca da conveniência e 
oportunidade para a otimização do serviço. 

VII – a presença do interesse público;  

§4º Reunidas as informações mencionadas 
nos parágrafos anteriores, o processo será 
encaminhado ao Defensor Público Geral para 
parecer e encaminhamento ao Conselho 
Superior para análise e deliberação.  

§5º Os pareceres mencionados nos parágrafos 
anteriores terão efeito meramente opinativo. 

 

Capítulo IV 

DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Art. 6º Os Núcleos Especializados da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
são órgãos  operacionais, de natureza 
permanente, responsáveis por uma 
determinada área especializada de atuação da 
Defensoria.  

Parágrafo único. Os Núcleos Especializados 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
serão criados por ato da Defensoria Pública 
Geral, após propositura e aprovação pelo 
Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Art. 7º Os Núcleos Especializados serão 
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regulamentados em instrumentos normativos 
próprios e implementados gradativamente, de 
acordo com temas e com as naturezas de suas 
atuações, que sejam pertinentes e relevantes 
às atribuições institucionais da Defensoria 
Pública. 

Parágrafo único. Os Coordenadores dos 
Núcleos serão designados pelo Defensor 
Público Geral, para o período de 2 até (dois) 
anos, podendo ser prorrogado por igual 
período, escolhidos entre defensores públicos 
que atuem na área de atuação do núcleo.   

  

Capítulo V 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 8º Nos casos de impedimento, suspeição, 
interesses antagônicos ou colidentes, quando 
a previsão do substituto automático não estiver 
previamente definida dentre as atribuições de 
determinado órgão de atuação e a substituição 
deste se fizer necessária, remeter-se-á o 
procedimento à Defensoria Pública 
subsequente, de mesma área de atuação, local 
e em sequência ordinal, considerando-se que, 
ao fim desta ordem, servirá a primeira como 
substituta da última. 

Art. 9º A substituição é automática e obrigatória, 
só podendo o substituto dela declinar em casos 
excepcionais, mediante justificação escrita 
dirigida ao Defensor Público Geral, que 
decidirá fundamentadamente. 

Art. 10. Caberá ao Defensor Público Geral a 
designação de Defensor Público para atuar nos 
casos omissos e não constantes dos anexos 
desta Resolução.   

 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Os Defensores Públicos 

permanecerão com suas respectivas 
titularidades e lotações, ressalvados os casos 
decorrentes de alterações promovidas por esta 
Resolução. 

Art. 12. Ressalvados os casos tratados no 
artigo anterior, a lotação dos órgãos de atuação 
criados nesta Resolução, será preenchida 
mediante remoção, na forma da lei. 

Art. 13. Os casos omissos serão decididos 
pelo Conselho Superior por meio de consulta 
formulada por qualquer interessado e a 
regulamentação dos deveres administrativos e 
dos procedimentos decorrentes das 
atribuições de cada órgão de atuação serão 
objeto de instrumento normativo próprio 
quando necessário.  

Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor 60 
(sessenta) dias após a data de sua publicação, 
surtindo efeitos imediatos apenas para fins de 
abertura de processo de remoção, que ficará 
condicionada à entrada em vigor deste diploma. 

Manaus (AM), 27 de junho de 2019. 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE JUNIOR 

Defensor Público-Geral, em exercício  

Presidente do Conselho Superior 

 

 

*Republicada conforme decisão do Conselho 
Superior na 10ª RO – 2019 

 
ANEXO I 

Defensorias Públicas de 2ª. Instância 

Órgão de 
atuação 

Atribuição Origem 
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1ª. 
Defensoria 
Pública de 2ª. 
Instância 

Acompanhar 
todos os 
processos 
perante a 1ª 
Câmara Cível do 
Tribunal de 
Justiça, 
peticionar, 
diligenciar, 
distribuir 
memoriais, 
participar das 
audiências, fazer 
sustentação oral, 
bem como 
interpor todos os 
recursos 
subsequentes, 
inclusive para os 
Tribunais 
Superiores, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 

Ajuizar ação 
rescisória de 
processos de 
competência 
originária do 
Tribunal de 
Justiça ou de 
Tribunais 
Superiores; 

Atuar nos 
processos cíveis 
com final entre 00 
e 33 que tramitam 
no Tribunal 
Pleno, Câmaras 
Reunidas e 
Conselho da 
Magistratura. 

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 

1ª. Defensoria 
Pública Forense 
Cível de 2° Grau  

suspeições e/ou 
e conflito de teses 
da 2° Defensoria 
Pública de 2° 
Instância. 

  

2ª. 
Defensoria 
Pública de 2ª. 
Instância 

Acompanhar 
todos os 
processos 
perante a 2ª 
Câmara Cível do 
Tribunal de 
Justiça, 
peticionar, 
diligenciar, 
distribuir 
memoriais, 
participar das 
audiências, fazer 
sustentação oral, 
bem como 
interpor todos os 
recursos 
subsequentes, 
inclusive para os 
Tribunais 
Superior, exceto 
quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 

Ajuizar ação 
rescisória de 
processos de 
competência 
originária do 
Tribunal de 
Justiça ou de 
Tribunais 
Superiores; 

Atuar nos 
processos cíveis 

2ª. Defensoria 
Pública Forense 
Cível de 2° Grau  
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com final entre 
34-66 que 
tramitam no 
Tribunal Pleno, 
Câmaras 
Reunidas e 
Conselho da 
Magistratura. 

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de teses 
da  3° Defensoria 
Pública de 2° 
Instância. 

  

3ª. 
Defensoria 
Pública de 2ª. 
Instância 

Acompanhar 
todos os 
processos 
perante a 3ª 
Câmara Cível do 
Tribunal de 
Justiça, 
peticionar, 
diligenciar, 
distribuir 
memoriais, 
participar das 
audiências, fazer 
sustentação oral, 
bem como 
interpor todos os 
recursos 
subsequentes, 
inclusive para os 
Tribunais 
Superiores, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 

Ajuizar ação 
rescisória de 
processos de 
competência 

3ª. Defensoria 
Pública Forense 
Cível de 2° Grau  

originária do 
Tribunal de 
Justiça ou de 
Tribunais 
Superiores; 

Atuar nos 
processos cíveis 
com final entre 
67-99 que 
tramitam no 
Tribunal Pleno, 
Câmaras 
Reunidas e 
Conselho da 
Magistratura. 

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de teses 
da  1ª. Defensoria 
Pública de 2° 
Instância. 

  

4ª. 
Defensoria 
Pública de 2° 
Instância 

Acompanhar 
todos os 
processos 
perante a 1ª 
Câmara Criminal 
do Tribunal de 
Justiça, 
peticionar, 
diligenciar, 
distribuir 
memoriais, 
participar das 
audiências, fazer 
sustentação oral, 
bem como 
interpor todos os 
recursos 
subsequentes, 
inclusive para os 
Tribunais 
Superiores; 

Ajuizar revisão 
criminal, assim 
como impetrar 
habeas corpus de 

7ª. Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 2° 
Grau 
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processos de 
competência 
originária do 
Tribunal de 
Justiça ou de 
Tribunais 
Superiores; 

Atuar nos 
processos 
criminais que 
tenham finais 
pares que 
tramitam no 
Tribunal Pleno, 
Câmaras 
Reunidas e 
Conselho da 
Magistratura. 

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de teses 
da  5ª. Defensoria 
Pública de 2° 
Instância. 

  

5ª. 
Defensoria 
Pública de 2° 
Instância 

Acompanhar 
todos os 
processos 
perante a 2ª 
Câmara Criminal 
do Tribunal de 
Justiça, 
peticionar, 
diligenciar, 
distribuir 
memoriais, 
participar das 
audiências, fazer 
sustentação oral, 
bem como 
interpor todos os 
recursos 
subsequentes, 
inclusive para os 
Tribunais 
Superiores; 

Ajuizar revisão 

9ª. Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 2° 
Grau 

criminal, assim 
como impetrar 
habeas corpus de 
processos de 
competência 
originária do 
Tribunal de 
Justiça ou de 
Tribunais 
Superiores; 

Atuar nos 
processos 
criminais que 
tenham finais 
ímpares que 
tramitam no 
Tribunal Pleno, 
Câmaras 
Reunidas e 
Conselho da 
Magistratura. 

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de teses 
da  4ª.Defensoria 
Pública de 2° 
Instância. 

  

6ª. 
Defensoria 
Pública de 2° 
Instância 

Atuação perante 
os Tribunais 
Superiores, 
acompanhando 
todos os 
processos cíveis, 
fazer, quando 
necessário, 
sustentação oral, 
bem como propor 
todos os recursos 
cabíveis das 
decisões 
exaradas, e 
praticar todos os 
atos inerentes ao 
exercício nas 
Cortes, inclusive 
defesa da tese 

1ª. Defensoria 
Pública Forense 
de Tribunais 
Superiores 
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sustentada em 
ações cíveis e 
recursos cíveis 
originários 
perante STJ e 
STF, exceto 
quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de teses 
da  7° Defensoria 
Pública de 2° 
Instância. 

7ª. 
Defensoria 
Pública de 2° 
Instância 

Atuação perante 
os Tribunais 
Superiores, 
acompanhando 
todos os 
processos 
criminais, fazer, 
quando 
necessário, 
sustentação oral, 
bem como propor 
todos os recursos 
cabíveis das 
decisões 
exaradas, e 
praticar todos os 
atos inerentes ao 
exercício nas 
Cortes, inclusive 
defesa da tese 
sustentada em 
ações criminais e 
recursos 
criminais 
originários 
perante STJ e 
STF, exceto 
quando a 

2°Defensoria 
Pública Forense 
de Tribunais 
Superiores 

demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada..  

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de teses 
da  6° Defensoria 
Pública de 2° 
Instância. 

 

ANEXO II 

Defensorias Públicas de 1° Instância Cível, com 
atribuições na capital 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

 
 
1ª. Defensoria 
Pública de 1ª. 
Instância 
Cível  

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível, 
exceto quando 
se tratar de  
matéria relativa à 
Fazenda Pública 
e às atribuições 
das demais 
Defensorias 
Públicas 
Especializadas. 

Exercer a 
postulação 
inicial das 
demandas que 
julgar cabíveis 
em favor dos 
assistidos sob 
seu 
atendimento, 
elaborando e 
ajuizando as 
peças 

1ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento Cível 
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processuais que 
entender 
necessárias e, 
quando 
necessário, 
proceder a 
emenda ou 
aditamento da 
petição inicial. 

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da 6ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância. 

 

 
2ª. Defensoria 
Pública de 1ª. 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível, 
exceto quando 
se tratar de  
matéria relativa à 
Fazenda Pública 
e às atribuições 
das demais 
Defensorias 
Públicas 
Especializadas. 

Exercer a 
postulação 
inicial das 
demandas que 
julgar cabíveis 
em favor dos 
assistidos sob 
seu 
atendimento, 
elaborando e 
ajuizando as 
peças 
processuais que 
entender 
necessárias e, 
quando 

2ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento Cível 

necessário, 
proceder a 
emenda ou 
aditamento da 
petição inicial. 

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da 5ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância. 

 
3ª. Defensoria 
Pública de 1ª. 
Instância 
Cível  

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível, 
exceto quando 
se tratar de  
matéria relativa à 
Fazenda Pública 
e às atribuições 
das demais 
Defensorias 
Públicas 
Especializadas. 

Exercer a 
postulação 
inicial das 
demandas que 
julgar cabíveis 
em favor dos 
assistidos sob 
seu 
atendimento, 
elaborando e 
ajuizando as 
peças 
processuais que 
entender 
necessárias e, 
quando 
necessário, 
proceder a 
emenda ou 
aditamento da 
petição inicial.  

3ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento Cível 
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Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  2ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância. 

 

 
4ª. Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível, 
exceto quando 
se tratar de  
matéria relativa à 
Fazenda Pública 
e às atribuições 
das demais 
Defensorias 
Públicas 
Especializadas. 

Exercer a 
postulação 
inicial das 
demandas que 
julgar cabíveis 
em favor dos 
assistidos sob 
seu 
atendimento, 
elaborando e 
ajuizando as 
peças 
processuais que 
entender 
necessárias e, 
quando 
necessário, 
proceder a 
emenda ou 
aditamento da 
petição inicial. 

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 

4ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento Cível 

impedimentos, 
suspeições 
e/ou e conflito 
de teses da  3ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância. 

 
5ª. Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
relativas às 
matérias de 
Fazenda 
Pública, assim 
entendida como 
ações contra o 
Estado, 
Município e suas 
autarquias, 
fundações e 
empresas 
públicas, 
excluídas das 
atribuições das 
demais 
Defensorias 
Públicas 
Especializadas; 

Exercer a 
postulação 
inicial das 
demandas que 
julgar cabíveis 
em favor dos 
assistidos sob 
seu 
atendimento, 
elaborando e 
ajuizando as 
peças 
processuais que 
entender 
necessárias e, 
quando 
necessário, 
proceder à 
emenda ou 
aditamento da 
petição inicial.  

Atuação como 

5ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento Cível 
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Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  4ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância. 

 
6ª. Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível,  
excluídas das 
atribuições das 
demais 
Defensorias 
Públicas 
Especializadas, 
excluídas das 
atribuições das 
demais 
Defensorias 
Públicas 
Especializadas, 
bem como 
quando a 
matéria tratar-se 
de Fazenda 
Pública; 

Exercer a 
postulação 
inicial das 
demandas que 
julgar cabíveis 
em favor dos 
assistidos sob 
seu 
atendimento, 
elaborando e 
ajuizando as 
peças 
processuais que 
entender 
necessárias e, 
quando 
necessário, 
proceder a 
emenda ou 
aditamento da 

6ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento Cível 

petição inicial.  

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou e conflito 
de teses da  1° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

 
7ª. Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Cível  

Atender 
demandas em 
matéria cível, 
nas quais seja 
possível a 
resolução 
extrajudicial do 
conflito, por meio 
da conciliação, 
realizando  
audiências de 
conciliação 
extrajudiciais, 
referendando 
acordos 
extrajudiciais e 
requerendo a 
respectiva 
homologação. 
  
Realizar 
mediação, 
especificamente, 
nos conflitos de 
interesses que 
envolvam 
pessoas 
capazes, físicas 
ou jurídicas, 
objeto lícito, 
que 
possuam,prefer

encialmente, 
relação de trato 
sucessivo ou 
continuado, 
desde que, após 
encaminhament
o do Defensor 
Público, haja 
sinalização de 

 

 

Nova - resultado da 
redefinição da 4° 
Defensoria Pública 
Forense de 2° Grau 
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interesse do 
assistido. 
 
Realizar 
atendimentos, 
prestar 
orientação 
jurídica, atuar 
como mediador 
ou conciliador na 
solução 
extrajudicial de 
conflitos de 
interesses, bem 
como reduzir a 
termo os 
acordos 
celebrados. 

8ª. Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica, nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 1ª e 2° 
Vara Cível e de 
Acidentes do 
Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial.  

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 

1ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

e conflito de 
teses da  24ª. 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

9ª. Defensoria 
Pública de 1ª. 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 3ª e 4° 
Varas Cíveis e 
de Acidentes do 
Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  8° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

2ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

10ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 5ª e 6° 

3ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
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Varas Cíveis e 
de Acidentes do 
Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  9° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

11ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 7ª e 8° 
Varas Cíveis e 
de Acidentes do 
Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 

4ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 

Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  10° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

12ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 9ª e 
10° Varas Cíveis 
e de Acidentes 
do Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 

5ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
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impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  11° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

13ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 11ª e 
12° Varas Cíveis 
e de Acidentes 
do Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  12° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

6ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

14ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 

7ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

perante a 13ª e 
14° Varas Cíveis 
e de Acidentes 
do Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
 
Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  13° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

 

15ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 15ª e 
16° Varas Cíveis 
e de Acidentes 
do Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 

8ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
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outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  14° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

16ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 17ª e 
18° Varas Cíveis 
e de Acidentes 
do Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 

9ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  15° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

17ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 19ª e 
20° Varas Cíveis 
e de Acidentes 
do Trabalho, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático  em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  16° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

10ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
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18ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 1ª Vara 
da Fazenda 
Pública, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  23° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

11ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

19ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 2ª Vara 
da Fazenda 
Pública, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 

12ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
 

interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  18° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

20ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 3ª Vara 
da Fazenda 
Pública, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outra medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 

13ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
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Atuação como 
Substituto 
automático da  
19° Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

21ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 4ª Vara 
da Fazenda 
Pública, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outro medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  20° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

15ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau (excluída a 
atribuição na dívida 
ativa estadual) 
 

22ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a 5ª Vara 

16ª Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau (excluída a 
atribuição na dívida 
ativa municipal) 
 

da Fazenda 
Pública, 
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 
recursos ou 
outro medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  21° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

 

23ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza cível 
em trâmite 
perante a Vara 
da Dívida Ativa 
Estadual, Vara 
da Dívida Ativa 
Municipal e 
Juizado da 
Fazenda Pública 
Estadual e 
Municipal,  
incluindo 
peticionamento, 
contestação, 
participação em 
audiências e 
interposição de 

Redefinição das 
defensorias 17ª; 15° 
e 16° Defensoria 
Pública 
Forense Cível de 1º 
Grau 
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recursos ou 
outro medida 
judicial cabível, 
exceto quando a 
demanda 
encontrar-se 
afeta às 
atribuições de 
Defensoria 
Especializada. 
Atuar como 
curador 
especial. 
Atuação nas 
Turmas 
Recursais nos 
processos 
oriundos da 
atribuição acima. 

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  22° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

24ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Cível 

Atuação em 
matéria de 
Usucapião junto 
à Vara de 
Registros 
Públicos e 
Usucapião, 
incluindo 
peticionamento 
intermediário e 
participação em 
audiências. 
Atuar como 
curador 
especial. 

Intercâmbio 
Forense Cível: 

Assistência 
jurídica em 
processos 
judiciais ou 
administrativos 

 

oriundos de 
comarcas 
situadas em 
outros Estados 
da Federação, 
respondendo às 
cartas 
precatórias, 
mediante 
provocação do 
assistido ou do 
Poder judiciário, 
nas hipóteses 
em que exista 
atribuição 
institucional da 
Defensoria 
Pública; Atuar 
em regime de 
intercâmbio com 
Defensorias 
Públicas de 
outros Estados, 
na forma de 
Termo de 
Cooperação, 
adotando 
providências por 
estes solicitadas 
em processos 
que tramitem na 
capital e no 
interior, desde 
que, neste último 
caso, não haja 
necessidade de 
deslocamento 
físico. 

Atuação como 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
e conflito de 
teses da  17° 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância. 

 

ANEXO III 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2019 Ano 5, Edição 1.023 Pág. 38/85 

 

 

 

 

Defensorias Públicas de 1º Instância do Juizado Especial 

 

Órgão de 
atuação 

Atribuição Origem 

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 13ª Vara 
do Juizado 
Especial 
Cível, na 15ª 
Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível e na 
13ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Criminal, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses da  2ª 
DP de 1ª 
Instância  do 
Juizado 
Especial; 
 
Atuação nas 
Turmas 
Recursais 

1ª Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial e 5ª 
Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial 

   

nos 
processos 
oriundos da 
atribuição 
acima. 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 6ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível, na 7ª 
Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível e na 
15ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Criminal, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses da 1ª 
DP de 1ª 
Instância  do 
Juizado 
Especial . 

2ª Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial e 7 ª 
Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial 
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Atuação nas 
Turmas 
Recursais 
nos 
processos 
oriundos da 
atribuição 
acima. 

3ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 3ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível, na 5ª 
Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível e na 
17ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Criminal, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses da 4ª 
DP de 1ª 
Instância  do 
Juizado 
Especial; 
Atuação nas 

3ª Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial e 6ª 
Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial 

Turmas 
Recursais 
nos 
processos 
oriundos da 
atribuição 
acima. 

 

4ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 1ª  Vara 
do Juizado 
Especial 
Cível e na 
12ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses da 3ª 
DP de 1ª 
Instância  do 
Juizado 
Especial; 
Atuação nas 
Turmas 
Recursais 
nos 
processos 

4ª Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial 
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oriundos da 
atribuição 
acima. 

5ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 2ª e 8ª 
Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível e na 
18ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Criminal, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses  da 6ª 
DPF de 
Juizado 
Especial; 
Atuação nas 
Turmas 
Recursais 
nos 
processos 

11ª Defensoria 
Pública Forense do 
Juizado Especial 

oriundos da 
atribuição 
acima. 

6ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 4ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível, na 11ª 
Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível e na 
14ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses da 5ª 
DP de 1ª 
Instância de 
Juizado 
Especial;  
Atuação nas 
Turmas 
Recursais 

10ª Defensoria 
Pública Forense do 
Juizado Especial 
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nos 
processos 
oriundos da 
atribuição 
acima. 

7ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 10ª e na 
16ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Cível, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses  da 8ª 
DP de 1ª 
Instância de 
Juizado 
Especial;  
Atuação nas 
Turmas 
Recursais 
nos 
processos 
oriundos da 
atribuição 
acima.  

8ª Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial 

8ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância do 
Juizado 
Especial 

Atuação 
forense com 
acompanha
mento 
processual 
na 9ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Cìvel e na 
19ª Vara do 
Juizado 
Especial 
Criminal, 
inclusive a 
interposição 
de recursos e 
contestação, 
exceto nos 
feitos de 
matéria das 
defensorias 
especializad
as; 
Atuação 
como 
Substituto 
automático 
em caso de 
impedimento
s, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses da 7ª 
DP de 1ª 
Instância de 
Juizado 
Especial; 
Atuação nas 
Turmas 
Recursais 
nos 
processos 
oriundos da 
atribuição 
acima. 

9ª Defensoria Pública 
Forense do Juizado 
Especial 

 

Anexo IV 

Defensorias Públicas de 1° Instância Criminal, com 
atribuições na capital 

Órgão de Atribuição Origem 
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atuação 

 
 
1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
1ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s.  

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
colidência 
de defesa 
teses na 2ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

1ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 

Criminal. 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
2ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 3ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

2ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 
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Criminal. 

3ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
4ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático  
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 4ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

4ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 

Criminal. 

4ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
5ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 5ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

5ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 
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Criminal. 

5ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
6ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 6ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

6ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 

Criminal. 

6ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
7ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais,  
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 7ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

7ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 
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Criminal. 

7ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
8ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 8ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

8ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 

Criminal. 

8ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
9ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses na 9ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 

9ª Defensoria Pública 
Forense Criminal de 
1.º Grau 
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Criminal. 

9ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
10ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses na 
10ª Vara 
Criminal. 

10ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1.º Grau 

10ª Defensoria Prestar 11ª Defensoria 

Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
11ª Vara 
Criminal de 
Manaus até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses na 1ª 
- 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal. 

Pública Forense 
Criminal de 1.º Grau 

11ª Defensoria Prestar 12ª Defensoria 
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Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
1ª 
VECUTE, 
até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
12ª 
Defensoria 
Pública de 
1° Instância 
Criminal. 

Pública Forense 
Criminal de 1.º Grau 

12ª Defensoria 
Pública de 1° 

Prestar 
assistência 

13ª Defensoria 
Pública Forense 

Instância 
Criminal 

jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
2ª 
VECUTE, 
até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
13ª 
Defensoria 
Pública de 
1° Instância 
Criminal. 

Criminal de 1.º Grau 

13ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 

14ª Defensoria 
Pública Forense 
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Criminal causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
3ª 
VECUTE, 
até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
14ª 
Defensoria 
Pública de 
1° Instância 
Criminal. 

Criminal de 1.º Grau 

14ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 

15ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1.º Grau 

Criminal natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
4ª 
VECUTE,at
é a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
11ª 
Defensoria 
Pública de 
1° Instância 
Criminal. 

15ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 

Antiga 19ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 
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criminal em 
trâmite 
perante a 
Vara 
Especializa
da de 
Crimes de 
Trânsito, 
até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
24ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

16ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
1ª Vara 
Especializa
da em 
Crimes 
contra a 
Dignidade 
Sexual de 
Crianças e 
Adolescent
es, até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 

Antiga 20ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 
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teses na 
17ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

17ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
2ª Vara 
Especializa
da em 
Crimes 
contra a 
Dignidade 
Sexual de 
Crianças e 
Adolescent
es, até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 

Antiga 14ª Defensoria 
Pública Forense Cível 
de 1º Grau 

em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
16ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

18ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
1º Juizado 
Especializa
do no 
Combate a 
Violência 
Doméstica 
e Familiar 
contra a 
Mulher 
(processos 
ímpares), 
até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 

Antiga 21ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 
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e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
19ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

19ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
1º Juizado 
Especializa
do no 
Combate a 
Violência 
Doméstica 
e Familiar 
contra a 
Mulher 
(processos 
pares), até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 

 

demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
20ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

20ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
2º Juizado 
Especializa
do no 
Combate a 
Violência 
Doméstica 
e Familiar 
contra a 
Mulher 
(processos 
ímpares), 
até a 

Antiga 23ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 
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apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
21ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

21ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
2º Juizado  

Antiga 25ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 

Especializa
do no 
Combate a 
Violência 
Doméstica 
e Familiar 
contra a 
Mulher 
(processos 
pares), até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
22ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  
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22ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
3º Juizado 
Especializa
do no 
Combate a 
Violência 
Doméstica 
e Familiar 
contra a 
Mulher 
(processos 
ímpares), 
até a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 

 suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
23ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

23ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite 
perante a 
3º Juizado 
Especializa
do no 
Combate a 
Violência 
Doméstica 
e Familiar 
contra a 
Mulher 
(processos 
pares), até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 
elaborando 
e ajuizando 
as peças 
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processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou 
conflito de 
teses na 
18ª 
Defensoria 
Pública de 
1º Instância 
Criminal  

24ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal e 
demais em 
trâmite 
perante a 
Vara de 
Auditoria 
Militar, até 
a 
apresentaç
ão das 
razões e/ou 
contrarrazõ
es 
recursais, 
exercendo 
a 
postulação 
das 
demandas 
que julgar 
cabíveis 
em favor 
dos 
assistidos 
sob seu 
atendiment
o, 

24ª Defensoria 
Pública Forense 
Criminal de 1.º Grau 

 

elaborando 
e ajuizando 
as peças 
processuai
s que 
entender 
necessária
s. 

Atuar em 
processos 
administrati
vos, 
quando 
identificada 
repercussã
o eventual 
na 
competênci
a da Vara 
de Autoria 
Militar ou 
que 
repercutam 
negativame
nte na 
vulnerabilid
ade militar; 

Intercâmbi
o Forense 
Criminal: 
Assistência 
jurídica em 
processos 
judiciais ou 
administrati
vos 
oriundos de 
comarcas 
situadas 
em outros 
Estados da 
Federação, 
responden
do às 
cartas 
precatórias
, mediante 
provocação 
do 
assistido 
ou do 
Poder 
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judiciário, 
nas 
hipóteses 
em que 
exista 
atribuição 
instituciona
l da 
Defensoria 
Pública; 
Atuar em 
regime de 
intercâmbio 
com 
Defensoria
s Públicas 
de outros 
Estados, 
na forma 
de Termo 
de 
Cooperaçã
o, 
adotando 
providência
s por estes 
solicitadas 
em 
processos 
que 
tramitem 
na capital e 
no interior, 
desde que, 
neste 
último 
caso, não 
haja 
necessidad
e de 
deslocame
nto físico. 

Substituto 
automático 
em caso de 
impediment
os, 
suspeições 
e/ou e 
conflito de 
teses na 
15ª 

Defensoria 
Pública de 
1° Instância 
Criminal. 

 

25ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Defesa integral 
dos assistidos 
nos processos 
de execução 
de penas e 
medida de 
segurança em 
trâmite na vara 
de Execução 
Penal da 
Capital (VEP); 

Inspeção 
carcerária em 
todas as 
unidades 
prisionais, seja 
de presos em 
cumprimento 
de pena 
privativa de 
liberdade, bem 
assim como 
presos 
provisórios; 

Atuação nos 
casos de 
impedimento e 
suspeição da 
26ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

2ª Defensoria 
Pública 
Especializada em 
Execução Penal 

26ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Defesa integral 
dos assistidos 
nos processos 
de execução 
de penas e 
medida de 
segurança em 
trâmite na vara 
de Execução 
Penal da 
Capital (VEP); 

Inspeção 

3ª Defensoria 
Pública 
Especializada em 
Execução Penal 
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carcerária em 
todas as 
unidades 
prisionais, seja 
de presos em 
cumprimento 
de pena 
privativa de 
liberdade, bem 
assim como 
presos 
provisórios; 

 

Atuação nos 
casos de 
impedimento e 
suspeição da 
27ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

27ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Defesa integral 
dos assistidos 
nos processos 
de execução 
de penas e 
medida de 
segurança em 
trâmite na vara 
de Execução 
Penal da 
Capital (VEP); 

Inspeção 
carcerária em 
todas as 
unidades 
prisionais, seja 
de presos em 
cumprimento 
de pena 
privativa de 
liberdade, bem 
assim como 
presos 
provisórios; 

Atuação nos 
casos de 
impedimento e 
suspeição da 
28ª Defensoria 
Pública de 1° 

4ª Defensoria 
Pública 
Especializada em 
Execução Penal 

Instância 
Criminal 

 

28ª 
Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 
Criminal 

Acompanhame
nto processual 
junto à Vara de 
Medidas e 
Penas 
Alternativas; 

Fiscalização 
das condições 
de 
cumprimento 
da pena de 
prestação de 
serviços à 
comunidade 
nas 
instituições 
conveniadas 
com o Juízo da 
VEMEPA. 

Participação 
nas atividades 
extrajudiciais 
relacionadas 
ao 
cumprimento 
da Suspensão 
Condicional da 
Pena. 

Participação 
nas atividades 
extrajudiciais 
relacionadas 
ao 
cumprimento 
da Suspensão 
Condicional do 
processo. 

 Inspeção 
carcerária; 

Atuação nos 
casos de 
impedimento e 
suspeição da 
25ª Defensoria 
Pública de 1° 
Instância 

Defensoria 
Especializada em 
Penas e Medidas 
Alternativas 
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Criminal 

 

 

 
 
 

ANEXO V 

Defensorias Públicas de 1° 
Instância de Família, com 

atribuições na capital 

 

Defensoria 
Pública 

Atribuições Origem  

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  
(Prédio Novo) 
 
 

Atender 
demandas em 
matéria de 
família nas 
quais seja 
possível a 
resolução 
extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação, 
mediação e 
outros meios 
alternativos de 
resolução de 
conflitos. 
Realizar 
audiências de 
conciliação 
extrajudiciais. 
Referendar 
acordos 
extrajudiciais. 
Requerer a 
homologação 
judicial de 
acordos 
extrajudiciais, 
quando 
cabível. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 2ª 
Defensoria 

1ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento de 
Família, Sucessões 
e Registros Públicos 
(24 de maio) 
 

Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  
(Prédio Novo) 
 

Atender 
demandas em 
matéria de 
família nas 
quais seja 
possível a 
resolução 
extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação, 
mediação e 
outros meios 
alternativos de 
resolução de 
conflitos. 
Realizar 
audiências de 
conciliação 
extrajudiciais. 
Referendar 
acordos 
extrajudiciais, 
quando 
cabível. 
Requerer a 
homologação 
judicial de 
acordos 
extrajudiciais. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 1ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

4ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento de 
Família, Sucessões 
e Registros Públicos 
- PAC Compensa 

3ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  
(Shopping 
Cidade Leste) 

Atender 
demandas em 
matéria de 
família nas 
quais seja 
possível a 
resolução 

6ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento de 
Família, Sucessões 
e Registros Públicos 
(PAC Shopping 
Cidade Leste) 
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extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação, 
mediação e 
outros meios 
alternativos de 
resolução de 
conflitos. 
Realizar 
audiências de 
conciliação 
extrajudiciais. 
Referendar 
acordos 
extrajudiciais, 
quando 
cabível. 
Requerer a 
homologação 
judicial de 
acordos 
extrajudiciais. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 4ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

4ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  
(PAC Via Norte) 
 

Atender 
demandas em 
matéria de 
família nas 
quais seja 
possível a 
resolução 
extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação, 
mediação e 
outros meios 
alternativos de 
resolução de 
conflitos. 
Realizar 
audiências de 
conciliação 
extrajudiciais. 

10ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento de 
Família, Sucessões 
e Registros Públicos 
(PAC Via Norte)  

Referendar 
acordos 
extrajudiciais, 
quando 
cabível. 
Requerer a 
homologação 
judicial de 
acordos 
extrajudiciais, 
quando 
cabível. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 3ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

5ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
(Prédio Novo) 
 
 

Atender 
demandas em 
matéria de 
família nas 
quais não seja 
possível a 
resolução 
extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação 
ou mediação, 
ou, sendo 
estas 
possíveis, não 
tenham tido 
êxito. 
Propor ações 
judiciais em 
matéria de 
família. 
Promover o 
cumprimento 
de sentença e 
execução de 
títulos 
extrajudiciais 
em matéria de 
família. 
 

5ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento de 
Família, Sucessões 
e Registros Públicos 
(remanejamento de 
uma das 
Defensorias 
Públicas de 
Atendimento do 
PAC - Shopping 
Cidade Leste para a 
sede – prédio novo) 
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Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 6ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

6ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
(Prédio Novo) 
 

Atender 
demandas em 
matéria de 
família nas 
quais não seja 
possível a 
resolução 
extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação 
ou mediação, 
ou, sendo 
estas 
possíveis, não 
tenham tido 
êxito. 
Propor ações 
judiciais em 
matéria de 
família. 
Promover o 
cumprimento 
de sentença e 
execução de 
títulos 
extrajudiciais 
em matéria de 
família. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 5ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

7ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento de 
Família, Sucessões 
e Registros Públicos 
(PAC Alvorada) 
 

7ª Defensoria 
Pública de 1ª 

Atender 
demandas em 

8ª Defensoria 
Pública de 

Instância de 
Família 
(Shopping 
Cidade Leste) 

matéria de 
família nas 
quais não seja 
possível a 
resolução  
extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação 
ou mediação, 
ou, sendo 
estas 
possíveis, não 
tenham tido 
êxito. 
Propor ações 
judiciais em 
matéria de 
família. 
Promover o 
cumprimento 
de sentença e 
execução de 
títulos 
extrajudiciais 
em matéria de 
família. 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 8ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

Atendimento de 
Família, Sucessões 
e Registros Públicos 
(PAC Shopping 
Cidade Leste) 

8ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
(Pac Via Norte) 
 

Atender 
demandas em 
matéria de 
família nas 
quais não seja 
possível a 
resolução 
extrajudicial do 
conflito através 
da conciliação 
ou mediação, 
ou, sendo 
estas 
possíveis, não 
tenham tido 
êxito. 
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Propor ações 
judiciais em 
matéria de 
família. 
Promover o 
cumprimento 
de sentença e 
execução de 
títulos 
extrajudiciais 
em matéria de 
família. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 7ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

9ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
e passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 1ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 
réu e 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 26ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

 

1ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 

10ª Defensoria Acompanham 2ª Defensoria 

Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 

ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número par 
que tramitam 
na 2ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 11ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

Pública Forense de 
Família 

11ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número ímpar 
que tramitam 
na 2ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 10ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

 

 

12ª Defensoria Acompanham 13ª Defensoria 
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Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

ento 
processual 
pelo polo 
passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 2ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 
réu e 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 16ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

 

Pública Forense de 
Família 

13ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número final 
entre 00 e 33  
que tramitam 
na 3ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 14ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 

3ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 

Família  

 
 

14ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número final 
entre 34 e 66 
que tramitam 
na 3ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 15ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

 

9ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 

15ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número final 
entre 67-99  
que tramitam 
na 3ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 13ª 
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Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

 

16ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo 
passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 3ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 
réu e 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 12ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família  

 

 

17ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
e passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 4ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 
réu e 
interposição 
de recursos 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 

4ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 

suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 23ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 
 

18ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número par 
que tramitam 
na 5ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 21ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

 

5ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 

19ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número ímpar 
que tramitam 
na 5ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
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caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 22ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

 

20ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
e passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 6ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 
réu e 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 17ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

 
 
 
 

6ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 

21ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número par 
que tramitam 
na 8ª Vara de 
Família, 
incluindo a 

8ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 

interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 18ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

22ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos com 
número ímpar 
que tramitam 
na 8ª Vara de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 19ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

 

23ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
em todas as 
fases dos 
feitos que 
tramitam no 
Núcleo de 
Conciliação 
das Varas de 
Família, 
incluindo a 
interposição 

12ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 
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de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 20ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

 

24ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo 
passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 5ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 
réu e 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 25ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

 

25ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 
 

Acompanham
ento 
processual 
pelo polo 
passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 8ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 

 
 

réu e 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 
e/ou conflito de 
teses na 24ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

26ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

Intercâmbio 
Forense 
Acompanham
ento 
processual 
pelo polo 
passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam no 
Núcleo de 
Conciliação 
das Varas de 
Família, 
incluindo a 
interposição 
de recursos. 
Acompanham
ento 
processual 
pelo polo ativo 
e passivo em 
todas as fases 
dos feitos que 
tramitam na 7ª 
Vara de 
Família, 
incluindo a 
resposta do 
réu e 
interposição 
de recursos. 
 
Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições 

14ª Defensoria 
Pública Forense de 
Família 
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e/ou conflito de 
teses na 9ª  
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Família 

 

 
 

 
ANEXO VI 

Defensorias  Especializadas 

 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada 
em matéria 
Fundiária 
 

Atendimento, 
ajuizamento de 
demandas 
individuais ou 
coletivas,  
acompanhament
o processual em 
conflitos 
relacionados a 
direitos de 
posse, 
propriedade e 
moradia, 
devendo 
proceder com a 
elaboração de 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
recursos, 
inclusive nas 
Cortes 
Superiores. 
 

1ª Defensoria 
Pública 
Especializada 
de 
Atendimento 
Fundiário 
 

2ª  Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada 
em matéria 
Fundiária 

Atendimento, 
ajuizamento de 
demandas 
individuais ou 
coletivas, 
acompanhament
o processual em 
conflitos 
relacionados a 
direitos de 

2ª Defensoria 
Pública 
Especializada 
de Atendimento 
Fundiário 

posse, 
propriedade e 
moradia, 
devendo 
proceder com a 
elaboração de 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
recursos, 
inclusive nas 
Cortes 
Superiores. 
 
 

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada de 
Atendimento ao 
Consumidor 

Atendimento, 
ajuizamento de 
demandas, 
individuais ou 
coletivas, e 
acompanhament
o processual, 
em matérias 
consumeristas, 
devendo 
proceder com a 
elaboração de 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
recursos e seu 
acompanha, 
inclusive nas 
Cortes 
Superiores. 
 
 

1ª Defensoria 
Pública 
Especializada 
de 
Atendimento 
ao 
Consumidor 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada de 
Atendimento ao 
Consumidor 

Atendimento, 
ajuizamento de 
demandas, 
individuais ou 
coletivas, e 
acompanhament
o processual, 
em matérias 
consumeristas, 

3ª Defensoria 
Pública 
Especializada 
de 
Atendimento 
ao 
Consumidor 
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devendo 
proceder com a 
elaboração de 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
recursos, 
inclusive nas 
Cortes 
Superiores. 
 

Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância  
Especializada na 
Promoção e 
Defesa dos 
Direitos 
Humanos,  da 
Pessoa com 
Deficiência e de 
grupos 
socialmente 
vulneráveis 

Assistência 
jurídica nas 
situações que 
apresentem, 
direta ou 
indiretamente, 
violação às 
normas 
asseguradoras 
dos Direitos 
Humanos, 
desde que a 
questão não 
seja ligada às 
atividades das 
demais 
unidades 
especializadas 
ou núcleos, 
inclusive 
acompanhament
o processual, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis.  
 
Inspeção 
carcerária em 
conjunto com as 
Defensorias 
junto à Vara de 
Execução Penal;   
 

Defensoria 
Pública 
Especializada 
na Promoção e 
Defesa dos 
Direitos 
Humanos 

Atribuição para 
promover 
diretamente 
medidas de 
assistência 
jurídica coletiva 
em favor de 
grupos 
vulneráveis em 
sua área de 
atuação, 
inclusive perante 
a segunda 
instância, 
sempre que 
entender 
cabíveis. 
 
Desempenhar 
funções de 
atuação 
estratégica no 
Estado, assim 
entendidas as 
questões 
sensíveis e de 
repercussão 
regional ou 
nacional, 
especialmente 
em favor de 
Indígenas, 
quilombolas e 
povos 
tradicionais; 
migrações e 
refúgio; afetados 
por grandes 
obras ou 
eventos 
ambientais; 
pessoas 
privadas de 
liberdade; 
educação; 
LGBTQ+; 
pessoas com 
deficiência, etc.  

 
Atuação no 
plano de 
prevenção de 
violações aos 
direitos 
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humanos, 
diretamente ou 
por meio da 
participação em 
Conselhos e 
Comitês, propor 
a criação de 
políticas 
públicas e a 
busca pela 
efetivação dos 
direitos 
consagrados na 
legislação 
nacional e nos 
documentos 
internacionais. 
 

Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada de 
Atendimento ao 
Idoso 

Assistência 
jurídica integral 
aos idosos em 
causas, 
individuais ou 
coletivas, em 
que a específica 
condição etária 
a caracterizar 
fator 
preponderante 
na violação de 
direitos e na 
consideração 
da pretensão 
apresentada, 
bem como nas 
causas cuja 
pretensão 
esteja 
relacionada à 
política de 
atendimento e 
proteção 
disposta na Lei 
nº 10.741/2003 
(Estatuto do 
Idoso), 
participar de 
eventos e 
audiências 
públicas 
relacionados 
aos direitos da 
pessoa idosa, 

Defensoria 
Pública 
Especializada 
na 
Defesa do 
Idoso 
 

sem prejuízo 
das atribuições 
dos demais 
órgãos de 
atuação, 
devendo 
proceder com o 
atendimento 
inicial, 
peticionamento 
e 
acompanhamen
to processual 
das suas 
demandas, 
inclusive 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação 
de provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis.  

 

 

Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada 
em Interesses 
Coletivos 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas em que 
estejam 
presentes 
direitos difusos, 
coletivos e 
individuais 
homogêneos 
nas quais haja 
preponderância 
de interesses de 
pessoas 
hipossuficientes 
na forma da lei, 
devendo 
proceder com o 
atendimento 
inicial, 
peticionamento 
e 
acompanhament
o processual das 

1ª Defensoria 
Pública 
Especializada 
de 
Atendimento 
de Interesses 
Coletivos 
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suas demandas, 
inclusive 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis. 
 
Coordenar a 
atuação 
institucional em 
matéria de 
direitos coletivos  

Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada 
em Assuntos 
previdenciários 

Assistência 
jurídica nas 
causas 
relacionadas ao 
direito 
previdenciário 
oriundas do 
Regime Próprio 
de Previdência 
dos servidores 
públicos do 
Estado do 
Amazonas e de 
seus Municípios, 
restringindo-se 
quanto aos 
benefícios a 
cargo do 
Regime Geral de 
Previdência 
unicamente 
aqueles 
decorrentes de 
demandas de 
competência da 
justiça estadual, 
devendo 
proceder com o 
atendimento 
inicial, 
peticionamento 
e 
acompanhament
o processual das 
suas demandas, 
inclusive 

Defensoria 
Pública 
Especializada 
em Assuntos 
Previdenciário
s 

emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis. 
 

Defensoria 
Pública 
Especializada 
junto 
ao Tribunal de 
Contas 
 

Assistência 
jurídica nos 
processos 
perante a Corte 
de Contas nos 
quais os 
Interessados 
sejam 
hipossuficientes, 
excluídas as 
atribuições 
previstas em 
outra 
especializado, 
devendo 
proceder com 
atendimento 
inicial, 
peticionamento 
e 
acompanhament
o processual das 
demandas, 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis, 
inclusive nas 
Cortes 
Superiores. 
  

Defensoria 
Pública 
Especializada 
junto 
ao Tribunal de 
Contas 

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Defesa  
dos Direitos  
Relacionados à  

Assistência 
jurídica integral 
às demandas de 
produtos e 
serviços de 
saúde, com 

Defensoria 
Pública 
Especializada 
de Defesa  
dos Direitos  
Relacionados 
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Saúde atendimento 
inicial, 
peticionamento 
e 
acompanhament
o processual das 
demandas 
relacionadas à 
Saúde, inclusive 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis. 
 

à  
Saúde 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Defesa dos 
Direitos  
Relacionados à  
Saúde 

Assistência 
jurídica integral 
às demandas de 
produtos e 
serviços de 
saúde, com 
atendimento 
inicial, 
peticionamento 
e 
acompanhament
o processual das 
demandas 
relacionadas à 
Saúde, inclusive 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis. 
 

CRIAR 

Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada 
em Meio 
Ambiente e 
Questões 
Agrárias 

Acompanhamen
to dos processos 
cíveis e 
criminais junto à 
VEMAQA, 
incluindo a  
interposição de 
recursos, 

Defensoria 
Pública 
Especializada 
em Meio 
Ambiente e 
Questões 
Agrárias 

respostas do réu 
e defesas, 
exceto quando 
se tratar de 
atuação das 
Defensorias 
Especializadas. 
 
 

Defensoria  
Pública  
Especializada de  
Custódia e  
Flagrantes 

Assistência 
jurídica nas 
causas criminais 
com audiência 
de custódia 
designada, 
devendo ainda 
acompanhar 
inquérito policial 
decorrente de 
prisão em 
flagrante, 
cabendo-lhe, 
quando o 
Assistido preso 
não constituir 
advogado e 
enquanto ao 
auto de prisão 
em flagrante não 
for distribuído, a 
adoção de todas 
as medidas 
pertinentes. 
Acompanhar o 
resultado dos 
procedimentos 
administrativos, 
oriundos de 
verificação em 
sede da 
audiência de 
custódia, da 
prática de 
tortura. 
Exercer as 
atribuições 
forenses junto à 
Central de 
Inquéritos 
Policiais. 
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Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada no 
Atendimento de 
Registros 
Públicos 

Atendimento de 
demandas em 
matéria de 
registros 
públicos e 
propositura de 
ações judiciais 
em matéria de 
registros 
públicos. 
 
Acompanhamen
to processual 
pelo polo ativo e 
passivo em 
todas as fases 
dos feitos em 
matéria de 
registros 
públicos, que 
tramitam na Vara 
de Registros 
Públicos e 
Usucapião, 
inclusive 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
todos os 
recursos 
cabíveis. 
 
 
 
 
 
 
 

9ª  Defensoria 
Pública  de 
Atendimento 
de Família, 
Sucessões e  

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada 
em Sucessões 

Atendimento e 
ajuizamento de 
demandas em 
matéria de 
sucessões, 
incluindo 
alvarás, ainda 
que não afetos a 
sucessões, e 
inventários; 

 

 

2ª  Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância 
Especializada 
em Sucessões 

Acompanhamen
to processual 
pelo polo ativo e 
passivo em 
todas as fases 
dos feitos em 
matéria de 
sucessões, 
incluindo alvarás 
e inventários, 
que tramitam 
nas Varas de 
Família e de 
Órfãos e 
Sucessões, 
inclusive 
emendas, 
aditamentos, 
réplicas, 
contestações, 
especificação de 
provas e a 
interposição de 
recursos e seu 
acompanhament
o, inclusive nas 
Cortes 
Superiores. 

 

1ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri 
(Sumariante) 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite perante a 
1ª Vara do 
Tribunal do Júri, 
até o trânsito em 
julgado da 
sentença de 
pronúncia, 
impronúncia, 
desclassificação 
ou absolvição 
sumária.  

Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
conflito de teses 

Antiga 27ª 
Defensoria 
Pública 
Forense 
Criminal de 1º 
Grau 
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na 3ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri 
(Sumariante). 

2ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri (Plenário) 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite perante a 
1ª Vara do 
Tribunal do Júri, 
a partir do 
trânsito em 
julgado da 
sentença de 
pronúncia, com 
atendimento dos 
assistidos e 
seus familiares e 
correspondentes 
peticionamentos
, participação da 
sessão do 
plenário, ciência, 
recursos, razões 
e contrarrazões 
de recurso de 
apelação. 

Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
conflito de teses 
na 4ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri (Plenário). 

Antiga 16ª 
Defensoria 
Pública 
Forense 
Criminal de 1º 
Grau 

3ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri 
(Sumariante) 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite perante a 
2ª Vara do 
Tribunal do Júri, 
até o trânsito em 
julgado da 
sentença de 

Antiga 28ª 
Defensoria 
Pública 
Forense 
Criminal de 1º 
Grau 

pronúncia, 
impronúncia, 
desclassificação 
ou absolvição 
sumária.  

Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
conflito de teses 
na 5ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri 
(Sumariante). 

4ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri (Plenário) 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite perante a 
2ª Vara do 
Tribunal do Júri, 
a partir do 
trânsito em 
julgado da 
sentença de 
pronúncia, com 
atendimento dos 
assistidos e 
seus familiares e 
correspondentes 
peticionamentos
, participação da 
sessão do 
plenário, ciência, 
recursos, razões 
e contrarrazões 
de recurso de 
apelação. 

Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
conflito de teses 
na 6ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri (Plenário). 

Antiga 17ª 
Defensoria 
Pública 
Forense 
Criminal de 1º 
Grau 

5ª Defensoria Prestar Antiga 29ª 
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Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri 
(Sumariante) 

assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite perante a 
3ª Vara do 
Tribunal do Júri, 
até o trânsito em 
julgado da 
sentença de 
pronúncia, 
impronúncia, 
desclassificação 
ou absolvição 
sumária.  

Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
conflito de teses 
na 1ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri 
(Sumariante). 

Defensoria 
Pública 
Forense 
Criminal de 1º 
Grau 

6ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri (Plenário) 

Prestar 
assistência 
jurídica nas 
causas de 
natureza 
criminal em 
trâmite perante a 
3ª Vara do 
Tribunal do Júri, 
a partir do 
trânsito em 
julgado da 
sentença de 
pronúncia, com 
atendimento dos 
assistidos e 
seus familiares e 
correspondentes 
peticionamentos
, participação da 
sessão do 
plenário, ciência, 
recursos, razões 
e contrarrazões 
de recurso de 
apelação. 

Antiga 18ª 
Defensoria 
Pública 
Forense 
Criminal de 1º 
Grau 

Substituto 
automático em 
caso de 
impedimentos, 
suspeições e/ou 
conflito de teses 
na 2ª Defensoria 
Pública Forense 
do Tribunal do 
Júri (Plenário). 

 
 
 

ANEXO VII 
Núcleo de  Atendimento Prisional 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ªDefensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento 
Prisional 

Realizar 
atendimento, 
com atuação no 
acompanhament
o dos processos 
de presos em 
todos os 
estabelecimento
s prisionais de 
Manaus, 
prestando 
orientação 
jurídica, 
adotando 
providências 
exclusivamente 
relacionadas à 
elaboração de 
peças jurídicas 
liberatórias em 
relação aos 
presos 
provisórios e 
peças 
direcionadas à 
Vara de 
Execução Penal, 
sem prejuízo da 
atuação das 
Defensorias 
Pública 
Forenses de 1º e 
2º Graus, 
fazendo 
intercâmbio de 
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informações com 
o órgão de 
atuação forense 
junto ao juízo 
correspondente,  
encaminhando 
eventuais 
demandas 
relacionadas às 
condições do 
preso da 
unidade prisional 
às Defensores 
de Direitos 
Humanos, 
Forenses 
Criminais, 
Especializada de 
Execução Penal 
e Ações 
Coletivas. 
 

Defesa integral 
nos processos 
administrativos 
para apuração 
de faltas 
disciplinares dos 
apenados 
custodiados nas 
Unidades 
Prisionais de 
Manaus, bem 
como o 
atendimento 
presencial dos 
apenados nos 
estabelecimento
s prisionais; 

Atuação nos 
casos de 
impedimento e 
suspeição da 2ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento 
Prisional 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de  
Atendimento 

Realizar 
atendimento, 
com atuação no 
acompanhament

 

Prisional  o dos processos 
de presos em 
todos os 
estabelecimento
s prisionais de 
Manaus, 
prestando 
orientação 
jurídica, 
adotando 
providências 
exclusivamente 
relacionadas à 
elaboração de 
peças jurídicas 
liberatórias em 
relação aos 
presos 
provisórios e 
peças 
direcionadas à 
Vara de 
Execução Penal, 
sem prejuízo da 
atuação das 
Defensorias 
Pública 
Forenses de 1º e 
2º Graus, 
fazendo 
intercâmbio de 
informações com 
o órgão de 
atuação forense 
junto ao juízo 
correspondente,  
encaminhando 
eventuais 
demandas 
relacionadas às 
condições do 
preso da 
unidade prisional 
às Defensores 
de Direitos 
Humanos, 
Forenses 
Criminais, 
Especializada de 
Execução Penal 
e Ações 
Coletivas. 
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Defesa integral 
nos processos 
administrativos 
para apuração 
de faltas 
disciplinares dos 
apenados 
custodiados nas 
Unidades 
Prisionais de 
Manaus, bem 
como o 
atendimento 
presencial dos 
apenados nos 
estabelecimento
s prisionais; 

Atuação nos 
casos de 
impedimento e 
suspeição da 3ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento 
Prisional 

 

3ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de  
Atendimento 
Prisional  

Realizar 
atendimento, 
com atuação no 
acompanhament
o dos processos 
de presos em 
todos os 
estabelecimento
s prisionais de 
Manaus, 
prestando 
orientação 
jurídica, 
adotando 
providências 
exclusivamente 
relacionadas à 
elaboração de 
peças jurídicas 
liberatórias em 
relação aos 
presos 
provisórios e 
peças 
direcionadas à 

 

Vara de 
Execução Penal, 
sem prejuízo da 
atuação das 
Defensorias 
Pública 
Forenses de 1º e 
2º Graus, 
fazendo 
intercâmbio de 
informações 
com o órgão de 
atuação forense 
junto ao juízo 
correspondente,  
encaminhando 
eventuais 
demandas 
relacionadas às 
condições do 
preso da 
unidade 
prisional às 
Defensores de 
Direitos 
Humanos, 
Forenses 
Criminais, 
Especializada 
de Execução 
Penal e Ações 
Coletivas. 
 
Defesa integral 
nos processos 
administrativos 
para apuração 
de faltas 
disciplinares dos 
apenados 
custodiados nas 
Unidades 
Prisionais de 
Manaus, bem 
como o 
atendimento 
presencial dos 
apenados nos 
estabelecimento
s prisionais; 

 
Atuação nos 
casos de 
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impedimento e 
suspeição da  4ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento 
Prisional. 

 

4ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento 
Prisional   

Realizar 
atendimento, 
com atuação no 
acompanhament
o dos processos 
de presos em 
todos os 
estabelecimento
s prisionais de 
Manaus, 
prestando 
orientação 
jurídica, 
adotando 
providências 
exclusivamente 
relacionadas à 
elaboração de 
peças jurídicas 
liberatórias em 
relação aos 
presos 
provisórios e 
peças 
direcionadas à 
Vara de 
Execução Penal, 
sem prejuízo da 
atuação das 
Defensorias 
Pública 
Forenses de 1º e 
2º Graus, 
fazendo 
intercâmbio de 
informações 
com o órgão de 
atuação forense 
junto ao juízo 
correspondente,  
encaminhando 
eventuais 
demandas 
relacionadas às 
condições do 

Atendimento 
prisional – 
presos 
provisórios 

preso da 
unidade 
prisional às 
Defensores de 
Direitos 
Humanos, 
Forenses 
Criminais, 
Especializada 
de Execução 
Penal e Ações 
Coletivas. 
 
Defesa integral 
nos processos 
administrativos 
para apuração 
de faltas 
disciplinares dos 
apenados 
custodiados nas 
Unidades 
Prisionais de 
Manaus, bem 
como o 
atendimento 
presencial dos 
apenados nos 
estabelecimento
s prisionais; 

Atuação nos 
casos de 
impedimento e 
suspeição da 1ª 
Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento 
Prisional 

 

 
 

ANEXO VIII 
Núcleo de Defesa da Mulher - NUDEM 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento à 

Atendimento 
inicial da mulher 
em situação de 
violência de 

1ª Defensoria 
Pública 
Especializada de 
Atendimento à 
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Mulher em 
situação de 
violência de 
gênero 

gênero, com 
encaminhament
o para a rede de 
proteção; 
Peticionamento 
nos autos de 
medidas 
protetivas; 
Ajuizamento e 
acompanhament
o de ações 
coletivas; 
Ajuizamento e 
queixa-crime; 
Peticionamento 
inicial,  
cumprimento de 
sentença e 
execução de 
títulos 
extrajudiciais, 
em matéria   de 
família e cível, 
em situação de 
violência de 
gênero. 
Acompanhamen
to das 
demandas 
judiciais cíveis 
que envolvam 
mulher em 
situação de 
violência de 
gênero; 
 

Mulher em 
situação de 
violência 
Doméstica 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento à 
Mulher em 
situação de 
violência de 
gênero 

Atendimento 
inicial da mulher 
em situação de 
violência 
gênero, com 
encaminhament
o para a rede de 
proteção; 
Peticionamento 
nos autos de 
medidas 
protetivas; 
Ajuizamento e 
acompanhament
o de ações 
coletivas; 
Ajuizamento de 
queixa-crime; 

2ª Defensoria 
Pública 
Especializada de 
Atendimento à 
Mulher em 
situação de 
violência 
Doméstica 

Peticionamento 
inicial,  
cumprimento de 
sentença e 
execução de 
títulos 
extrajudiciais, 
em matéria   de 
família e cível, 
em situação de 
violência de 
gênero. 
Acompanhamen
to das 
demandas 
judiciais cíveis 
que envolvam 
mulher em 
situação de 
violência de 
gênero; 
 

3ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento à 
Mulher em 
situação de 
violência de 
gênero 

Atuação na 
defesa da 
mulher junto ao 
1º Juizado de 
Violência 
Doméstica 
contra a Mulher, 
participando das 
audiências, 
peticionamentos 
nos processos 
criminais e de 
medidas 
protetivas; 
Acompanhamen
to de queixa-
crime. 
Acompanhamen
to das medidas 
protetivas na 
vara 

 

4ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento à 
Mulher em 
situação de 
violência de 
gênero 

Atuação na 
defesa da 
mulher junto ao 
2º Juizado de 
Violência 
Doméstica 
contra a Mulher, 
participando das 
audiências, 
peticionamentos 
nos processos 
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criminais e de 
medidas 
protetivas; 
Acompanhamen
to de queixa-
crime. 
Acompanhamen
to das medidas 
protetivas na 
vara 

5ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância de 
Atendimento à 
Mulher em 
situação de 
violência de 
gênero 

Atuação na 
defesa da 
mulher junto ao 
3º Juizado de 
Violência 
Doméstica 
contra a Mulher, 
participando das 
audiências, 
peticionamentos 
nos processos 
criminais e de 
medidas 
protetivas; 
Acompanhamen
to de queixa-
crime. 
Acompanhamen
to das medidas 
protetivas na 
vara 

 

 

 

ANEXO IX 
Núcleo de Defensoria da Infância e Juventude 

 

Órgão de atuação Atribuição Origem 

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e 
Juventude 

Tomar todas 

medidas 

judiciais e 

extrajudiciais 

cabíveis ao fiel 

cumprimento 

dos preceitos 

do Estatuto da 

Criança e do 

 

Adolescente 

quanto ao 

atendimento 

na área cível 

juvenil, sejam 

elas de 

natureza 

individual ou 

coletiva, bem 

como 

realização de 

atendimento 

dos assistidos 

e seus 

familiares, 

peticionament

os e a atuação 

nos feitos em 

trâmites na 

Vara do 

Juizado Cível 

da Infância e 

da Juventude  

da Cidade de 

Manaus até o 

trânsito em 

julgado da 

sentença 

 

 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e 
Juventude 
 

Atuar junto ao 

serviço de 

acolhimento 

institucional 

atendendo aos 

interesses da 

 

https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
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criança ou do 

adolescente 

como custos 

vulnerabilis, 

até mesmo 

quando eles 

colidirem com 

os interesses 

de seus pais; 

atuar como 

curador 

especial em 

todas as ações 

de destituição 

do poder 

familiar, 

inclusive 

naquelas 

propostas pelo 

Ministério 

Público, 

realizar 

atendimento e 

acompanhame

nto processual 

dos processos 

em que o 

titular da 1ª 

Defensoria 

Pública 

Especializada 

na Infância e 

Juventude 

encontra-se 

impedido ou 

assistindo a 

outra parte, 

realizar 

inspeção 

mensal em 

todas as 

unidades de 

acolhimento 

de criança e 

adolescente 

da cidade de 

Manaus. 

 

substituto 

automático da 

3ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude 

 

3ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e 
Juventude - junto à 
Delegacia 

Realização de 

atendimento 

dos assistidos 

e seus 

familiares 

antes da oitiva 

informal, 

atuação nas 

oitivas 

informais 

realizadas em 

sede da 

Delegacia de 

Polícia, 

atuação no 

feito, 
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realizando 

pedidos de 

desinternação, 

inclusive 

através de 

habeas 

corpus, dentre 

outros meios 

judiciais de 

defesa dos 

interesses do 

adolescente 

até o momento 

em que o 

adolescente 

seja pautada a 

audiência de 

apresentação, 

sendo também 

responsável 

por verificar as 

condições 

físicas do 

estabelecimen

to no âmbito 

da Delegacia 

de Polícia em 

que os 

adolescentes 

estão alojados, 

bem como se 

houve o 

cumprimento 

do prazo em 

que eles 

podem ficar na 

delegacia de 

polícia. 

 

substituto 

automático da 

4ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude 

4ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e 
Juventude - 
Juizado Infracional 

Realização de 

atendimento 

dos assistidos 

e seus 

familiares, 

peticionament

os e a atuação 

nos feitos em 

trâmites na 

vara do juizado 

infracional da 

infância e 

juventude da 

Cidade de 

Manaus até o 

trânsito em 

julgado da 

sentença, 

sendo 

responsável 

por verificar as 

condições 

físicas do 

estabelecimen

to no âmbito 

da Internação 
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Provisória em 

que os 

adolescentes 

estão 

internado 

provisoriament

e, realizando 

inspeção 

mensal nestes 

estabelecimen

tos. 

 

substituto 

automático da 

5ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude 

5ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e 
Juventude - 
Cumprimento de 
Medidas Sócio-
educativas 

Atuar no 

acompanhame

nto das 

Medidas 

Socioeducativ

as, propondo 

todas as 

medidas 

necessárias 

aos interesses 

do assistido, 

individuais ou 

coletivas, 

incluindo-se as 

referentes às 

condições 

físicas dos 

 

estabelecimen

tos de 

cumprimento 

de medida 

socioeducativa 

e medida 

protetiva da 

capital, sendo 

responsável 

pelo 

atendimento 

do 

socioeducand

o e/ou de seus 

familiares, 

realização das 

audiências da 

Vara de 

Execução de 

Medidas 

Socioeducativ

as, 

acompanhame

nto processual 

e inspeção 

mensal nas 

unidades de 

internação e 

semiliberdade 

existentes na 

Capital. 

 

substituto 

automático da 

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 
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Instância da 

Infância e 

Juventude 

 

 

PORTARIA Nº 01/2019- DPE-AM/SAÚDE 

 

O Defensor Público abaixo subscrito, titular da 

Defensoria Especializada na Promoção e Defesa dos 

Direitos Relacionados à Saúde, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, VII 

da Lei Complementar nº 80/1994, em conformidade 

com a Portaria nº 01/2017- DPE-AM/SAÚDE, 

 

CONSIDERANDO ser a Defensoria Pública 

Instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 

dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, assim 

considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º 

da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO ser função institucional da 

Defensoria Pública promover ação civil pública e 

todas as espécies de ações capazes de propiciar a 

adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou 

individuais homogêneos quando o resultado da 

demanda puder beneficiar grupo de pessoas 

hipossuficientes (art. 4º, VII, da Lei Complementar 

80/1994); 

 

CONSIDERANDO o disposto no art. 9º, XVII da 

Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM, o qual dispõe 

que esta Defensoria Especializada na Promoção e 

Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde prestará 

assistência jurídica nas causas em que haja 

vulnerabilidade de direitos relativos ao atendimento 

da saúde pública e privada, facultando-lhe, nos 

termos do art. 9º-A do referido diploma, a atuação 

em demandas de natureza coletiva; 

CONSIDERANDO a dignidade da pessoa humana 

como norma principiológica e fundamento da 

Répública Federativa do Brasil; 

 

CONSIDERANDO o a saúde como direito 

fundamental, com caráter universal, igualitário, 

equitativo e integral; 

 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 196 da 

Constituição Federal, a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 01/2017 – 

DPE/DEPDDRS/AM, que disciplina o 

procedimento para apuração de dano coletivo 

(PADAC) e demais investigações da Defensoria 

Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos 

Relacionados à Saúde na área dos interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, as audiências 

públicas, os compromissos de ajustamento de 
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conduta e as recomendações, e dar outras 

providências; 

 

CONSIDERANDO a constante procura de 

pacientes e parentes de pacientes renais crônicos à 

Defensoria do Amazonas por tratamento de 

hemodiálise e transplante renal; 

 

CONSIDERANDO a inexistência de unidade de 

saúde no Estado do Amazonas apta a realizar 

transplante renal; 

 

CONSIDERANDO a existência de pacientes 

renais crônicos no Estado do Amazonas aceitos em 

outros Estados da federação para fazerem parte de 

fila de regulação para transplante renal; 

CONSIDERANDO a notícia de que o Estado do 

Amazonas não mais custeará, via TFD, a 

permanência fora do Estado de pacientes que 

aguardem pelo transplante; 

 

CONSIDERANDO que o Estado do Amazonas 

tem noticiado que se prepara para realizar 

transplante renal de paciente; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de viabilizar o 

acesso adequado à saúde e à sobrevivência aos 

pacientes renais crônicos por meio de 3 sessões de 

diálise por semana; 

 

CONSIDERANDO que a decisão pelo retorno ou 

permanência dos pacientes que aguardam por 

transplante em outros Estados necessita observar 

critérios como eficiência, economicidade e 

dignidade da pessoa humana, à luz do direito 

fundamental à saúde. 

 

 

RESOLVE: 

 

INSTAURAR Procedimento para Apuração de 

Dano Coletivo (PADAC), para investigar a 

adequação dos serviços prestados pelo Estado do 

Amazonas ao paciente renal crônico.  

 

COMUNICAR às Defensorias Públicas 

Especializadas de Atendimento de Interesses 

Coletivos, às Defensorias Cíveis da Capital às 

unidades do interior acerca da instauração do 

presente PADAC, para conhecimento e 

franqueamento de atuação conjunta; 

 

COMUNICAR à Assembleia Legislativa do 

Estado do Amazonas, ao Tribunal de Contas do 

Estado e ao Tribunal de Contas da União acerca da 

instauração do presente PADAC, com fins de 

promoção de atuação conjunta para a solução da 

demanda, solicitando informações sobre eventual 

atuação já realizada pelo órgão acerca do objeto do 

presente PADAC; 

 

COMUNICAR à sociedade amazonense em geral 

acerca da instauração do presente PADAC, 

viabilizando o encaminhamento das informações, 

solicitações e questionamentos afetos de forma 

centralizada; 
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OFICIAR à Secretaria Estadual de Saúde – 

SUSAM/AM  acerca do presente PADAC, 

requisitando as seguintes informações: 

 Informar se houve suspensão/interrupção no 

pagamento de ajuda de custo ao paciente 

aguardando transplante e/ou transplantado ainda 

sem alta médica em outro Estado da federação, 

indicando quais serviços são disponibilizados pelo 

Estado do Amazonas a tais pacientes. 

 Listagem de todos os pacientes encaminhados até 

dezembro de 2018 (incluindo telefones de contato e 

endereços onde podem ser encontrados), via TFD, 

para aguardar procedimento de transplante renal, 

informando unidade de saúde destino e telefones de 

contato; 

 Qual a previsão para início de realização de 

transplante renal no Estado do Amazonas, 

indicando a quantidade de procedimentos mensais 

que serão realizados, bem como as medidas já 

iniciadas até o momento e demais fases executivas 

até o efetivo atendimento; 

 Relação da fila de pacientes atualmente cadastrados 

aguardando por transplante renal, com respectivos 

telefones de contato e endereços; 

 Disponibilização de acesso à Defensoria Pública aos 

Sistemas de Regulação, com perfil de usuário 

exclusivamente para consulta ou, na 

impossibilidade, perfil exclusivo para Defensor 

Público; 

 Quantas pessoas atualmente dialisam. Quantas 

aguardam em fila para serem incluídas na diálise. 

Custo por procedimento de diálise. Custo anual 

global em serviços de diálise. Locais de realização 

da diálise, informando unidades de saúde e clínica 

responsável. Horários de realização das diálises. 

Indicar quantas ofertas de diálise são terceirizadas e 

quantas são realizadas com recursos exclusivos do 

Estado. Detalhar o financiamento da diálise. Juntar 

contratos de terceirização. 

 Quantas vagas atualmente são oferecidas para 

diálise, informando ainda previsão para expensão de 

vagas. 

 Indicar qual suporte é oferecido pelo Estado do 

Amazonas ao paciente transplantado para a fase 

pós-operatória. Informar onde são realizados a 

biópsia do enxerto renal e a ultrassonografia com 

doppler do enxerto ao paciente renal transplantado. 

 A ajuda de custo via TFD ao paciente é realizada 

antes do embarque? Caso negativo, qual o tempo 

médio para pagamento? 

 Existe TFD intermunicipal no Estado do Amazonas, 

custeado pelo Estado? Caso negativo, qual a 

previsão para ser implementado? 

 Todos os exames pré-operatórios são realizados em 

Manaus? 

 

 

OFICIAR o Hospital Universitário Getúlio Vargas, 

requisitando as seguintes informações: 

 Previsão para realização de transplante renal; 

 Qual o tempo recomendável para realização de 

transplante renal quando da disponibilização do 

órgão? 

 Quantas pessoas atualmente dialisam no hospital. 

Quantas aguardam em fila para serem incluídas na 

diálise. Custo por procedimento de diálise. Custo 

anual global em serviços de diálise. Horários de 

realização das diálises. Detalhar como se dá o 
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financiamento da diálise. Juntar contratos de 

terceirização. 

 Indicar qual suporte é oferecido pelo hospital ao 

paciente transplantado para a fase pós-operatória, 

inclusive se realiza biópsia do enxerto renal e 

ultrassonografia com doppler do enxerto ao paciente 

renal transplantado. 

 Quais são os exames pré-operatórios que antecedem 

o preparo do transplante? Estes exames podem ser 

realizados no hospital? 

 Quais as hipóteses em que o transplante é a melhor 

alternativa ao paciente renal crônico? Existe relação 

entre transplante renal e maior sobrevida ou 

qualidade de vida ao paciente? 

 

OFICIAR hospitais privados de Manaus, a fim de 

investigar sobre a realização de transplante renal na 

rede privada na atualidade ou planos de realização 

futuro. 

 

OFICIAR todas as clínicas que realizem 

hemodiálise no SUS, acerca das seguintes 

informações: 

 Quantidade de pacientes realizando hemodiálise; 

 Quantidade de vagas para hemodiálise; 

 Quantidade de pacientes que faziam hemodiálise na 

clínica e conseguiram encaminhamento via TFD 

para transplante; 

 Pontualidade do Estado na remuneração pelos 

serviços prestados. 

 

Após, voltem conclusos para posteriores 

deliberações. 

 

Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 

Manaus, 27 de junho de 2019 

 

 

ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público 
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