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PORTARIA N.º 385/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, 

da Lei Complementar n.º 01 de 30 de março de 

1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 

Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004;  

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 

Público Geral para praticar atos de gestão ad-

ministrativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da 

Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 

março de 1990; 

CONSIDERANDO o crescimento institucional e 

o expressivo aumento dos procedimentos rela-

tivos a obras e outros serviços relacionados à 

expansão da estrutura da DPE-AM na capital e 

no interior do Estado;  

CONSIDERANDO a necessidade de melhor or-

ganizar e sistematizar, bem como de fortalecer, 

o corpo técnico de engenharia da instituição;  

CONSIDERANDO o teor do processo adminis-

trativo nº 20000.003233/2021-12; 

RESOLVE: 

I - PRORROGAR, por 3 (três) meses, a contar 
do dia 13 de março de 2022, os efeitos da Por-
taria n.º 123/2021-GDPG/DPE/AM, publicada 
no D.O.E do dia 16 de março de 2021, Edição 
1.422, pág. 1-2, que instituiu o Grupo de Traba-
lho “Obras”; 
 
II – ALTERAR a composição do Grupo de Tra-
balho da seguinte forma:  
 

Telamon Barbosa Firmino 
Neto 

Coordenador 

Luan Farias Hayden Membro 

Luiz Fernando Praia de 
Alencar 

Membro 

Talyson Alexandre do Nas-
cimento Barbosa 

Membro 

Kamilla Gomes da Silva 
Pessoa 

Apoio 

Luiz Felipe da Camara 
Pinto 

Apoio 

Priscilla Prestes Carreira 
Cordeiro 

Apoio 

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

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-

naus, 14 de março de 2022. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público-Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 387/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, 
da Lei Complementar n.º 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 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 ta-
refas especiais no âmbito da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, na forma do art. 
9.º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 
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. 9.º, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 

CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 
257/2020, Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada 
de 05/03/2020, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e de-
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signação de membros para substituição em ca-
sos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 

RESOLVE: 

DESIGNAR a Defensora Pública de 4ª Classe 
Natália Saab Martins da Silva para exercer 
suas funções na 9ª Defensoria Pública de 1ª 
Instância Criminal, nos dias 16 e 17 de março 
de 2022. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
15 de março de 2022. 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 0392/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, 

da Lei Complementar n.º 01 de 30 de março de 

1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 

Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004;  

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 

Público Geral para praticar atos de gestão ad-

ministrativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da 

Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 

março de 1990; 

CONSIDERANDO o Ofício nº 0027/2022-GAB-

SEAP, da lavra do Secretário de Estado do Ad-

ministração Penitenciária – SEAP, que solicitou 

mutirão processual junto aos apenados da 

Casa do Albergado de Manaus – CAM; 

CONSIDERANDO as ações itinerantes da De-

fensoria junto à sociedade; 

CONSIDERANDO o teor do processo adminis-

trativo n° 20000.002260/2022-41; 

 

RESOLVE: 

I - PRORROGAR, até a data de 18 de março 

de 2022, os efeitos da Portaria nº 215/2022-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico da DPE/AM no dia 11 de fevereiro de 

2022, Ano 8, Edição 1.643, pág. 6.  

II - PRORROGAR, até a data de 18 de março 

de 2022, os efeitos da Portaria nº 359/2022-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico da DPE/AM no dia 11 de março de 

2022, Ano 8, Edição 1.660, pág. 3.  

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 16 de março de 2022.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público-Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 0393/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO 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 Resolução nº 002/2013-
CSDPE/AM, que regulamenta o Plantão dos 
Defensores Públicos do Estado do Amazonas e 
dos servidores, com recentes alterações pro-
movidas pela Resolução nº 015/2019-
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CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 de 
junho de 2019; 
CONSIDERANDO os documentos e informa-
ções constantes no bojo do Processo nº 
20000.002216/2022-31; 

RESOLVE: 
I – ALTERAR a Portaria n.º 1499/2021-

GDPG/DPE/AM, republicada no Diário Oficial 

Eletrônico da DPE/AM, Edição n.º 1.614, de 03 

de janeiro de 2022, nos seguintes termos: 

II – AUTORIZAR a permuta de membros origi-

nalmente designados para atuação nas Sema-

nas 12 e 14, do plantão de Família; 

III – Os Anexos I e II da Portaria n.º 

1499/2021-GDPG/DPE/AM, passam a viger 

conforme anexo único, desta Portaria, disponi-

bilizado no sítio eletrônico da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, no link “Escala 

de Plantão - Atendimento e Custódia”. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

16 de março de 2022. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
PORTARIA N.º 0394/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO 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 Resolução nº 002/2013-
CSDPE/AM, que regulamenta o Plantão dos 
Defensores Públicos do Estado do Amazonas e 
dos servidores, com recentes alterações pro-
movidas pela Resolução nº 015/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 de 
junho de 2019; 
CONSIDERANDO os documentos e infoma-
ções constantes no bojo do processo adminis-
trativo nº 20000.002242/2022-69; 

RESOLVE: 
I – ALTERAR a Portaria n.º 0010/2022-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico da DPE/AM, edição n.º 1.615, de 04 

de janeiro de 2022, quanto a escala dos Polos 

do Médio Amazonas e Alto Solimões, para o 

1º semestre de 2022; 

II – Os Anexos I a VI da Portaria n.º 

0010/2022-GDPG/DPE/AM, passam a viger 

conforme anexo único, desta Portaria, disponi-

bilizado no sítio eletrônico da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, no link “Escala 

de Plantão -Atendimento e Custódia” 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

16 de março de 2022. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 395/2022-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 
I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de março 
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de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de va-
lores de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002208/2022-94, datado de 
15.03.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Pú-
blico: 

Nome: OSWALDO MACHADO NETO 

Cargo: Defensor Público de 4a Classe 

Trecho: Manaus/Presidente Figueiredo/Manaus 

Período: 17.03.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 597,65 
3. Valor total das Diárias: R$ 298,82 

Objetivo / Justificativa: 
Participar de reunião da CPI da Energia na Câmara Mu-
nicipal do município de Presidente Figueiredo 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 396/2022-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 
I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de março 
de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 

15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de va-
lores de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002208/2022-94, datado de 
15.03.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 

Nome: JOSÉ EVERTON PIRES BINDÁ 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1  

Nome: RICARDO JARBAS FERREIRA DE OLI-
VEIRA 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Trecho: Manaus/Presidente Figueiredo/Manaus 

Período: 17.03.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor total das Diárias: R$ 219,48 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar assessoramento visando a participação de 
membro na reunião da CPI da Energia na Câmara 
Municipal do município de Presidente Figueiredo 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 397/2022-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 
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, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de va-
lores de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002208/2022-94, datado de 
15.03.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA CAMPOS 
FILHO 

Cargo: Assessor Militar DPE – 0  

Trecho: Manaus/Presidente Figueiredo/Manaus 

Período: 17.03.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 415,16 
3. Valor total das Diárias: R$ 207,58 

Objetivo / Justificativa: 
Acompanhar membros e servidores na participação da 
reunião da CPI da Energia na Câmara Municipal do mu-
nicípio de Presidente Figueiredo 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA Nº 399/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei 
Complementar n.º 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9.º da Lei Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-

peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, na forma do art. 9.º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 
257/2020, Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada 
de 05/03/2020, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e de-
signação de membros para substituição em ca-
sos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei.  

RESOLVE: 
CESSAR OS EFEITOS, a contar de 14 de 
março de 2022, dos incisos II e III da Portaria nº 
887/2021-GDPG/DPE/AM, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM em 14 de setem-
bro de 2021, Ano 7, Edição 1.546, pág. 2/2, que 
designou o Defensor Público de 2ª classe Elias 
Cruz Lima Júnior para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 8ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância de Família. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 17 de 
março de 2022. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

*PORTARIA N.º 0243/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9.º, incisos I e 

II, da Lei Complementar n.º 01 de 30 de março 
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de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 

Promulgada n.º 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 ta-

refas especiais no âmbito da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, na forma do art. 

9.º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 

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. 9.º, inciso XII, da 

Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 

março de 1990; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública 

tem por objetivo a primazia da dignidade da 

pessoa humana, a redução das desigualdades 

sociais e a prevalência e efetividade dos direi-

tos humanos; 

CONSIDERANDO que cumpre à Defensoria 

Pública, dentre outras funções institucionais, 

exercer a defesa dos interesses individuais e 

coletivos de grupos sociais vulneráveis que me-

reçam proteção especial do Estado; 

CONSIDERANDO que a população em situa-

ção de rua apresenta-se como um dos grupos 

sociais mais vulneráveis existentes, cuja viola-

ção de direitos é uma constante e esta reali-

dade exige atuação específica e célere pelos 

agentes públicos envolvidos; 

CONSIDERANDO o teor do Processo Admi-

nistrativo nº 20000.009008/2021-81; 

RESOLVE: 

I – INSTITUIR, pelo período de 06 (seis) meses, 

o Grupo de Trabalho “População em Situa-

ção de Rua”, com o objetivo de promover a de-

fesa das pessoas em situação de rua, elaborar 

projetos visando a promoção da restauração da 

dignidade e reintegração ao meio social das 

pessoas em situação de rua, monitorar os ca-

sos relacionados a violações dos direitos das 

pessoas em situação de rua e consolidar os da-

dos necessários a subsidiar políticas públicas. 

II – DESIGNAR para compor o referido grupo 

de trabalho: 

 

GT “População em Situação de Rua” 

Stéfanie Barbosa Sobral – Membra (Coordenadora) 

Daniel Bettanin e Silva – Membro 

Roger Moreira de Queiroz – Membro 

Juliana Linhares de Aguiar Lopes – Membra 

Thiago Nobre Rosas – Membro 

Marcelo da Costa Pinheiro – Membro 

Rodolfo Pinheiro Bernardo Lôbo – Membro 

Lívia de Azevedo de Carvalho – Membra 

Ana Gabrielle Barroncas Pará Botelho – Servidora 

Daniela Freitas Chaves – Servidora 

 

III – ENQUADRAR a atuação dos membros Ro-

ger Moreira de Queiroz, Juliana Linhares de 

Aguiar Lopes, Thiago Nobre Rosas, Marcelo da 

Costa Pinheiro, Rodolfo Pinheiro Bernardo 

Lôbo e Daniel Bettanin e Silva, como designa-

ção especial, para fins de promoção, previsto 

no inciso V do artigo 17 da Resolução nº 

004/2018-CSPDE/AM, contando-se a cada 03 

(três) dias como uma designação especial, para 

fins de pontuação; 

IV – DETERMINAR a atuação dos membros 

como critério de elegibilidade para meritocra-

cia, nos termos do art. 2º, inciso V, da Resolu-

ção nº 022/2021-CSDPE/AM. 
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V – ATRIBUIR às membras Stéfanie Barbosa 

Sobral e Lívia de Azevedo de Carvalho, o adi-

cional previsto no art. 31, XI, da Lei n.º 

4.077/2014, com redação dada pela Lei n.º 

4.831/2019, pelo desempenho de atividade téc-

nica especial de caráter transitório, no valor 

mensal correspondente ao nível 6, do Anexo XII 

da mesma lei; 

VI – ATRIBUIR, às aludidas servidoras, o adi-

cional previsto no art. 31, XI, da Lei n.º 

4.077/2014, com redação dada pela Lei n.º 

4.831/2019, no valor mensal correspondente 

ao nível 6, do Anexo XII da mesma lei.  

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 22 de fevereiro de 2022.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público Geral do Estado 
 

*Reproduzida integralmente por conter incorreções na ver-

são publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, ano 8, 

Edição 1.652, de 24 de fevereiro de 2022, págs. 1-2.  

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2022 – CSDPE/AM 

 
Assegura aos servidores(as), 
membros, estagiários(as) e 
trabalhadores(as) contrata-
dos(as) por empresas terceiri-
zadas da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas a in-
clusão e uso do nome social 
adotados por transgêneros. 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de sua atribuição legal prevista no inciso I, 
do artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 
01, de março de 1990, conforme texto consoli-
dado e publicado no DOE de 21 de março de 

2005, e no art. 14, III do Regimento Interno do 
Conselho Superior do Estado do Amazonas 
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), 
 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal 
garante a cidadania, dignidade da pessoa hu-
mana, a promoção do bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor idade e 
quaisquer outras formas de discriminação, 
bem como o direito à igualdade (artigo 1º, II e 
III; artigo 3º, IV e artigo 5º, caput); 
 
CONSIDERANDO os princípios de direitos hu-
manos consagrados em documentos e trata-
dos internacionais, em especial a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948), o 
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos 
(1966), o Pacto Internacional dos Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (1966), o Pro-
tocolo de São Salvador (1988), a Declaração 
da Conferência Mundial contra o Racismo, Dis-
criminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Correlata (Durban, 2001) e os Princípio de 
Yogyakarta (2006); 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se dar 
máxima efetividade aos direitos fundamentais; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se dar 
tratamento isonômico aos membros, servido-
res(as), estagiários(as) e trabalhadores(as) 
contratados(as) por empresas terceirizadas; e 
 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública 
deve assegurar o pleno respeito às pessoas, 
independentemente da identidade de gênero, 
respeitando a igualdade, a liberdade e a auto-
nomia individual, que deve constituir a base do 
Estado Democrático de Direitos e nortear a re-
alização de políticas públicas destinadas à pro-
moção da cidadania e respeito às diferenças 
humanas, incluídas as diferenças sexuais, 
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RESOLVE: 
 

Art. 1º. Todo servidor(a), membro, estagiá-
rio(a) ou trabalhador(a) terceirizado(a), no âm-
bito da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas - DPEAM, tem direito a identificação 
pelo nome social. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta resolu-
ção, considera-se: 
I – nome social: designação pela qual a pessoa 
transgênero se identifica e é socialmente reco-
nhecido(a); 
II – identidade de gênero: dimensão da identi-
dade de uma pessoa que diz respeito à forma 
como se relaciona com as representações de 
masculinidades e feminilidades, sem guardar 
relação necessária com o sexo atribuído ao 
nascimento; 
III – pessoa transgênero: termo empregado 
para descrever uma variedade ampla de iden-
tidades de gênero cujas aparências e caracte-
rísticas são percebidas como atípicas, inclu-
indo pessoas transexuais, travestis, cross-
dressers, pessoas não-binárias e pessoas que 
se identificam como terceiro gênero, bem 
como qualquer pessoa cuja expressão de gê-
nero esteja diferente do sexo anatômico ou bi-
ológico . 
 
Art. 2º Fica assegurada a possibilidade de uso 
de nome social aos servidores(as), membros, 
estagiários(as) ou trabalhadores(as) terceiriza-
dos(as) que o requererem no âmbito da 
DPEAM, notadamente nas seguintes situa-
ções: 
I – cadastro de dados e informações; 
II – comunicações internas; 
III – endereço de correio eletrônico; 
IV – identificação social; 
V – nome de usuário em sistemas de informá-
tica; 
VI – quaisquer outros registros que impliquem 
a identificação dos servidores(as), membros, 

estagiários(as) ou trabalhadores(as) terceiriza-
dos(as). 
 
§1º Os membros, servidores(as), estagiá-
rios(as) e trabalhadores(as) contratados(as) 
por empresas terceirizadas da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas deverão respei-
tar a identidade de gênero e tratar a pessoa 
pelo nome social indicado. 
 
§2º Constará nos documentos oficiais o nome 
social da pessoa transgênero e, se requerido 
expressamente pelo interessado, acompa-
nhado do nome civil. 
 
Art. 3º O documento de identificação funcional 
registrará exclusivamente o nome social, man-
tendo-se somente no registro administrativo da 
DPEAM a respectiva vinculação do nome so-
cial com a identificação civil, expedida por ou-
tra autoridade competente, caso sejam diferen-
tes. 
Parágrafo único. No sistema de cadastramento 
funcional da DPEAM, bem como nos demais 
sistemas informatizados, o campo que designa 
o nome civil é o mesmo que registrará o nome 
social indicado pelos servidores(as), membros, 
estagiários(as) ou trabalhadores(as) terceiriza-
dos(as). 
 
Art. 4º A solicitação de uso de nome social in-
dicado pelos servidores(as), membros, estagi-
ários(as) ou trabalhadores(as) terceiriza-
dos(as) deverá ser feita mediante requeri-
mento no momento da posse, da assinatura do 
Termo de Compromisso, ou a qualquer tempo, 
à Diretoria de Gestão de Pessoas da DPEAM, 
a qual efetuará o registro interno. 
Parágrafo único. A inclusão do nome social 
será providenciada imediatamente, livre de 
embaraços, após o requerimento pelo interes-
sado. 
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Art. 5º A DPEAM poderá esclarecer, quando 
demandada, a correlação entre os nomes civil 
e social, quando estritamente necessário ao 
atendimento do interesse público e à salva-
guarda de direitos de terceiros. 
 
Art. 6º A DPEAM providenciará orientações e 
esclarecimentos sobre a questão de identidade 
de gênero, inclusive por meio de cursos pro-
movidos pela ESUDPAM, a fim de adequada-
mente divulgar o tema e  efetivar a presente 
resolução. 
 
Art. 7º Compete ao Conselho Superior da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas diri-
mir as dúvidas e eventuais omissões suscita-
das na aplicação do disposto nesta Resolução. 
 
Art. 8º Caso algum sistema de informação uti-
lizado no âmbito da Defensoria Pública não es-
teja adequado para inserção e utilização ade-
quada do nome social, o espaço destinado ao 
nome da pessoa será utilizado para incluir tam-
bém o nome social. 
 
 
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 

Manaus, 17 de março de 2022.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 

 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-

RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFEN-

SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS REALIZADA NO DIA 23 DE FEVE-

REIRO DE 2022 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano 
de dois mil e vinte e dois, às 14h, na sede da 
Defensoria Pública Geral do Estado do Amazo-
nas, na sala de reuniões do Conselho Superior 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho 
Superior, eleito em 3 de dezembro de 2021 e 
empossado em 2 de fevereiro de 2022, sob a 
presidência do Exmo. Sr. Subdefensor Público-
Geral Dr. Thiago Rosas, Conselheiro nato. Pre-
sentes os Exmos. Srs. Conselheiros eleitos, a, 
pela 1ª Classe: Dr. Péricles Duarte de Souza 
Júnior e Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, 
pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Pe-
nha e Dra. Larisse Silva Oliveira; pela 3ª 
Classe: Dr. Messi Elmer Vasconcelos Castro; e 
pela 4ª Classe: Dr. Inácio de Araújo Navarro e 
Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Pre-
sente a Presidente da Associação dos Defen-
sores Públicos do Amazonas – ADEPAM, 
Exma. Sra. Defensora Pública Dra. Melissa 
Souza Credie Borborema. Ausentes justificada-
mente os Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Ricardo 
Queiroz de Paiva, Dr. Marco Aurélio Martins da 
Silva e Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes 
Moreira da Costa. Constatado o quórum regular 
de funcionamento do Órgão Colegiado, foi de-
clarada aberta a Reunião e o Conselho passou 
a deliberar. EXPEDIENTE. I - APROVAÇÃO 
DA ATA DA 1ª RO – 2022. Aprovada. II - CO-
MUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS 
CONSELHEIROS. O Exmo. Sr. Presidente Dr. 
Thiago Nobre Rosas informou que o Exmo. Sr. 
Defensor Público-Geral, Dr. Ricardo Queiroz de 
Paiva, se encontra em Brasília em missão ins-
titucional do CONDEGE junto ao Ministério da 
Justiça, motivo pelo qual não pode comparecer 
à presente sessão. Em seguida, informou que, 
no pertinente aos processos de recurso de me-
ritocracia, o Conselho já está em estudo dos 
mesmo e tomará as medidas necessárias para 
que não ocorra nenhum tipo de injustiça e que, 
provavelmente, na reunião do dia 16 de março 
já haverá uma definição, ou até antes, de 
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acordo com os encaminhamentos que o Cole-
giado fará internamente, destacando que a in-
tenção do conselho é pacificar e uniformizar a 
questão, de tal sorte que não haja prejuízo aos 
colegas.  Palavra franqueada, a Exma. Sra. 
Presidente da ADEPAM, Dra. Melissa Souza 
Credie Borborema, destacou a vitória alcan-
çada no julgamento da ADI 6852 perante o Su-
premo Tribunal Federal, deixando registrado, 
na oportunidade, o imenso agradecimento 
tanto da representatividade nacional – ANA-
DEP, bem como da ADEPAM para todos que, 
de alguma forma, contribuíram para o deslinde 
da questão, citando nominalmente a sociedade 
civil, órgãos públicos, organizações não gover-
namentais, assistidos e assistidas, e, principal-
mente os membros defensoriais. Da mesma 
forma que agradeceu, conclamou por novos es-
forços, uma vez que ainda existem 22 ações 
em trâmite nos Tribunais estaduais e Superio-
res. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO SER-
VIDOR E DO CIDADÃO. Neste item, o Exmo. 
Sr. Conselheiro Dr. Messi Elmer Vasconcelos 
Castro solicitou o registro de elogio em Ata dos 
colegas que atuam no Polo do Alto Solimões, 
destacando que essa região vem fazendo parte 
de sua carreira profissional na Defensoria Pú-
blica desde 2015 e pode afirmar que as dificul-
dades permanecem, os obstáculos também, 
mas o capital humano nomeado pela Defenso-
ria Pública vem sendo diferenciada, ajudando a 
mudar a realidade dos assistidos. ORDEM DO 
DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBE-
RAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 
20000.008386/2021-DPE/AM. INTERES-
SADO: DANILO GERMANO RIBEIRO PE-
NHA. ASSUNTO: PROPOSTA DE RESOLU-
ÇÃO REGULAMENTANDO O USO DO NOME 
SOCIAL POR MEMBROS E SERVIDORES. 
Pedido de vista pelo Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. 2) Pro-
cesso nº 20000.001831/2021-DPE/AM. Inte-
ressado: Regina Jansen Simões. Assunto: Al-
teração da Resolução º 004/2019-CSDPE/AM. 

Conselheiro-Relator: Dr. Messi Elmer Vascon-
celos Castro. Por unanimidade, o Colegiado 
acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que votou, 
convergindo com a opinião da Coordenação 
da Área, da 
Corregedoria-Geral de Justiça, e nos funda-
mentos do art. art. 5º da Resolução 
004/2019, pela manutenção dos termos do 
anexo da Resolução 004/2019. Acolheu, 
ainda, por unanimidade, a recomendação da 
Exma. Sra. Conselheira Dra. Larisse Silva 
Oliveira que sugeriu o acolhimento da orien-
tação da Coordenação de Família para que 
o pedido seja submetido ao Defensor Pú-
blico-Geral para a verificação de possibili-
dade de instituição de equipe própria para a 
unidade. 3) PROCESSO Nº 
20000.007152/2021-DPE/AM. INTERES-
SADO: CONSELHO SUPERIOR. ASSUNTO: 
PROTOCOLO DE SEGURANÇA. CONSE-
LHEIRA-RELATORA: DRA. ADRIANA MON-
TEIRO RAMOS TENUTA. Por unanimidade, o 
Colegiado acolheu o voto da Exma. Sra. Rela-
tora que votou, considerando a ampla divulga-
ção do protocolo de segurança, o recrudesci-
mento das medidas fiscalizatórias pelas recep-
ções das unidades e a corresponsabilidade en-
tre os órgãos de atuação, disk-129 e diretoria 
de comunicação na divulgação do protocolo de 
segurança, pelo arquivamento dos autos. E por 
não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. 
Sr. Presidente do Conselho Superior deu a pre-
sente sessão por encerrada, às 15:40h. Eu, 
Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 
do Conselho Superior, digitei a presente ata, 
que vai por todos assinada.  

 

RESOLUÇÃO Nº 002/2022-CSDPE/AM 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos in-
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cisos I do artigo 18 da Lei Complementar Es-
tadual 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 Su-
perior da Defensoria Pública Estado do Ama-
zonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam suspensos para o 1.º ciclo de 
2022 (janeiro a março), os efeitos do art. 10 e, 
ainda, as metas do anexo IV, da Resolução nº 
22/2021-CSDPE/AM, publicada no Diário Ofi-
cial Eletrônico da DPE/AM no dia 30 de de-
zembro de 2021, ano 7, edição 1.613, pág. 8-
45. 

Art. 2º Aplicar-se-ão aos primeiros e segundo 
trimestres de 2022 as metas do anexo II, da 
Resolução nº 017/2021-CSDPE/AM, publi-
cada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM 
no dia 15 de outubro de 2021, ano 7, edição 
1.567, pág. 8-47. 

Art. 3º Permanecem vigentes todos os demais 
dispositivos, condições e requisitos constantes 
da Resolução nº 22/2021-CSDPE/AM. 

Art. 4º Da fixação das metas trimestrais previs-
tas no art. 2º, caberá, uma só vez, pedido de 
reconsideração destinado ao Conselho Supe-
rior, no prazo de dez dias, contados da data da 
publicação no Diário Oficial Eletrônico da De-
fensoria Pública.  

Parágrafo único. O pedido de reconsideração 
deverá ser devidamente instruído com os do-
cumentos aptos à comprovação dos motivos 
alegados, bem como com a indicação dos ser-
vidores e/ou membros que poderão ser bene-
ficiados com o julgamento.  

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 

Manaus, 17 de março de 2022. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

PORTARIA Nº 038/2022-GCG-DPE/AM 

A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSO-
RIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 20, incisos X e XII da Lei Comple-
mentar nº 01/1990 c/c artigo 11, incisos X e XI, 
da Resolução nº. 001/2013-CSDPE/AM – Re-
gimento Interno da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o dever funcional dos mem-
bros da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas de apresentar relatórios periódicos de 
sua atuação ao Corregedor Geral, nos termos 
do art. 89, inciso XII, da Lei Complementar nº. 
01/1990;  

CONSIDERANDO que a esta compete orien-
tar e supervisionar as atividades desenvolvi-
das pelos Defensores Públicos em suas res-
pectivas áreas, bem como baixar instruções, 
no limite de suas atribuições, visando a regula-
ridade e o aperfeiçoamento da missão consti-
tucional da Defensoria Pública;  

CONSIDERANDO a necessidade de uniformi-
zar o registro da atuação institucional, por 
meio da padronização do preenchimento dos 
relatórios funcionais periódicos em sistema in-
tegrado, no intuito de auxiliar os Defensores 
Públicos e toda equipe de apoio (servidores, 
alunos de pós-graduação e estagiários da De-
fensoria Pública), no oferecimento de um aten-
dimento mais qualitativo;  

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de 
manter atualizados os registros estatísticos de 
produção dos membros da Defensoria Pública, 
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inclusive para efeitos de aferição dos índices 
de merecimento e de produtividade; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequa-
ção dos critérios de preenchimento dos relató-
rios funcionais periódicos em sistema inte-
grado, de forma que os resultados quantitati-
vos reflitam a faticidade das atividades desen-
volvidas pelos membros; 

CONSIDERANDO os termos da Recomenda-
ção nº 002/2019-GCG-DPE/AM, datada de 
02/12/2019; 

CONSIDERANDO, por fim, os requerimentos 
deferidos para inclusão e alteração de ações e 
atos praticados pelos órgãos de atuação da 
Defensoria Pública, no presente exercício. 

RESOLVE alterar os critérios de preenchi-
mento dos relatórios periódicos de atuação 
dos membros da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, a que se refere o artigo 
89, inciso XII, da Lei Complementar do Estado 
do Amazonas nº. 01, de 30 de março de 1990, 
a serem observados por todos os órgãos de 
atuação da DPE/AM e nos termos estabeleci-
dos no ANEXO desta portaria: 

Art. 1º. Fica incluído o seguintes ato nos rela-
tórios da Área Cível: “acordo extrajudicial” e 
“ofício circunstanciado”. 

Art. 2º. É de responsabilidade do membro ofi-
ciante o regular preenchimento do relatório pe-
riódico de seu órgão de atuação.  

§1º. Para os fins do caput, deve o (a) Defen-
sor(a) Público(a) proceder a orientação e fis-
calização contínua do preenchimento do rela-
tório periódico, quando realizado pela equipe 
de servidores, residentes e estagiários vincula-
dos ao seu órgão de atuação; 

§2º. Os dados informados no relatório referem-
se à produção e ao atendimento do órgão de 
atuação como um todo, ainda que praticado 
por mais de um membro, servidor ou estagiá-
rio. 

Art. 3º. O eventual preenchimento irregular do 
referido sistema de relatórios importará em 
descumprimento do dever ético do membro 
oficiante, nos termos da Resolução nº 
009/2014-CSDPE. 

Art. 4º. Os casos omissos serão decididos 
pela Corregedoria Geral mediante consulta 
formulada por qualquer interessado e a apura-
ção de eventual descumprimento dos deveres 
administrativos inerentes ao objeto desta por-
taria será realizada por meio de procedimento 
próprio, quando necessário.  

Manaus, 14 de março de 2022. 

 
Marco Aurélio Martins da Silva 

Corregedor Geral – DPE/AM 

Republicar na integra a Portaria nº 038/2022-GCG-DPE-
AM, PUBLICADA DIA 15-03-22, ANO 8, EDIÇÃO1.662, 
pag.4/18 a 12/18. 

PARAMETRIZAÇÃO CÍVEL 

A) INDICADORES SETORIAIS (RESOLU-

ÇÃO Nº 001/2019-CSDPE/AM) 

1. Inicial Cível: 

Indicador 1: Atendimento novo  

Indicador 2: Petição Inicial  

Indicador 3: Audiência Extrajudicial  



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022                         Ano 8, Edição 1.664 Pág. 13/20 

 

 

 

 

 

Indicador 4: Satisfação do assistido  

2. Forense Cível: 

Indicador 1: Atendimento novo/retorno  

Indicador 2: Peticionamento  

Indicador 3: Satisfação do assistido  

3.Especializadas e Unidades do Interior:  

Indicador 1: Atendimento novo/retorno  

Indicador 2: Peticionamento  

Indicador 3: Satisfação do assistido  

B) ATOS PROCESSUAIS COMPUTÁVEIS 

(FORENSE CÍVEL) – ANEXO II 

1. Alegações finais 

2. Contestação 

3. Contrarrazões de recurso de agravo 

4. Contrarrazões de recurso de apelação 

5. Contrarrazões de recurso de embargo de 

declaração 

6. Contrarrazões de recurso inominado 

7. Contrarrazões de recurso 

8. Cumprimento / execução de sentença 

9. Embargos de terceiro / monitória / execução 

10. Embargos de declaração 

11. Exceção de pré-executividade 

12. Pedido de suspensão de liminar 

13. Petição intermediária simples 

14. Reconvenção 

15. Recurso de agravo 

16. Recurso de apelação 

17. Recurso de embargo de declaração 

18. Recurso Inominado 

19. Recurso Ordinário Constitucional 

20. Réplica 

21. Impugnações 

22. Audiência Judicial 

C) ATOS CONSTANTES DO RELATÓRIO CÍ-

VEL 

1. ACORDO JUDICIAL  

2. ALEGAÇÕES FINAIS 

3. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO 

PRATICADO 

4. ATENDIMENTO COLETIVO 

5. ATENDIMENTO NOVO 
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6. ATENDIMENTO RETORNO 

7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 

8. AUDIÊNCIA JUDICIAL  

9. AUDIÊNCIA PÚBLICA 

10. CIÊNCIA DE DECISÃO / DESPACHO 

JUDICIAL 

11. CIÊNCIA DE SENTENÇA DESFAVO-

RÁVEL 

12. CIÊNCIA DE SENTENÇA FAVORÁ-

VEL 

13. CIÊNCIA DE SENTENÇA PARCIAL-

MENTE FAVORÁVEL 

14. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES CON-

TESTAÇÃO 

15. CONTESTAÇÃO 

16. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS 

17. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA 

18. DECLARAÇÃO DE COMPARECI-

MENTO 

19. DILIGÊNCIA EM JUÍZO 

20. E. DE ATOS PARA OUTROS ÓR-

GÃOS DE ATUAÇÃO 

21. EDITAL 

22. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓ-

RIA / EXECUÇÃO 

23. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

24. EMENDA À INICIAL 

25. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO  

26. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

27. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

28. HABEAS CORPUS 

29. MEMORANDO 

30. NOTIFICAÇÕES/ CONVITES 

31. OFÍCIO 

32. ORIENTAÇÃO/ CONSULTA 

33. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMI-

NAR 

34. PETIÇÃO INICIAL  

35. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA SIMPLES 

36. PORTARIA 

37. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 

PADAC 

38. RECONVENÇÃO 

39. RECURSO DE AGRAVO  

40. RECURSO DE APELAÇÃO  

41. RECURSO DE EMBARGO DE DE-

CLARAÇÃO 

42. RECURSO ESPECIAL  

43. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
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44. RECURSO INOMINADO  

45. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITU-

CIONAL  

46. RÉPLICA 

47. REUNIÃO EXTERNA 

48. REUNIÃO INTERNA  

49. SUSTENTAÇÃO ORAL  

50. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDI-

CIAL  

51. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CON-

DUTA 

52. TERMO DE DENEGAÇÃO/ ARQUIVA-

MENTO 

53. VISITA TÉCNICA  

D) ORIENTAÇÕES / COMENTÁRIOS / OB-
SERVAÇÕES: 

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

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

Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE e 

necessária a apresentação de alegações fi-
nais, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. ACORDO EXTRAJUDICIAL – Audiência 
conduzida por servidor, estagiário ou membro 
da Defensoria Pública com finalidade resolu-
tiva, antes da propositura da ação ou durante 
o processo judicial, independentemente de ho-
mologação judicial posterior. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Imperioso registrar a importância do correto 
preenchimento deste item para posterior con-
trole e acompanhamento em cumprimento de 

sentença e execução de honorários sucum-
benciais pela DPE. 

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

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

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

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

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

18. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE SEN-
TENÇA – Preencher o campo quando do re-
querimento inaugural da execução ou cumpri-
mento de sentença. Para os peticionamentos 
subsequentes, considerar como “petição inter-
mediária”. 
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No caso de cumprimento de sentença e exe-
cução provisórias, estas devem ser considera-
das tais como as definitivas. 

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

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

Preencher, por exemplo, quando caso neces-
sário despachar medida urgente, requerer pro-
vidências diretamente ao Magistrado ou à Se-
cretaria do Juízo, solicitar cópias, documentos, 
mídia etc. 

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

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

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

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

23. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓRIA / 
EXECUÇÃO - Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo 
Membro da DPE e necessária a apresentação 

de quaisquer dos embargos acima, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos e nos 
casos de ações ajuizadas pelas especializa-
das com interesse coletivo. 

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

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

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

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

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

29. HABEAS CORPUS – Retirar do relatório 
cível. 

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

31. NOTIFICAÇÕES / CONVITE – Sem co-
mentários. 

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

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

34. ORIENTAÇÃO / CONSULTA: Excluir.  

Para fins de registro, considerar “atendimento 
novo” ou “atendimento retorno”, conforme o 
caso. 

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

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

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

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

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

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

39. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PA-
DAC - considerar apenas quando efetivamente 
publicadas no Diário Eletrônico da DPE. 

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

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

42. RECURSO DE APELAÇÃO - Quando hou-
ver mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo Membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 
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43. RECURSO DE EMBARGO DE DECLARA-
ÇÃO - Quando houver mais de um assistido 
no polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação deste re-
curso, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Registrar somente quando realizadas perante 
Tribunais. 

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

Deve ser considerado independentemente de 
posterior homologação judicial. 

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

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

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