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 PORTARIA N.º 073/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, 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 Pro-
mulgada 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 a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.000305/2020-81, datado de 15.01.2020; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público: 

Nome: ROGER MOREIRA DE QUEIROZ 

Cargo: Defensor Público de 2ª Classe 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Rio Preto da Eva/AM  

Período: 27 a 31.01.2019 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 579,89 
3. Valor das Diárias: R$ 2.899,45 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 231,96 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.131,41 

Objetivo / Justificativa: 
Participar de audiências judiciais. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 21 de janeiro de 2019. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA Nº 079/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo 
20000.000378/2020-72, que trata de solicitação de 
adiantamento em nome do servidor público JOSE 
EVERTON PIRES BINDA. 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 68 e 69 da 

Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, inciso II, alínea 
“a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 9.648, 
de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Resolução nº 
043/2014-CSDPE/AM; 
 

R E S O L V E: 

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento para o 
servidor público Jose Everton Pires Binda matrícula nº 
000.467-7A, no valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) de acordo com o artigo 4º da Resolução nº 43/2014-
CSDPE/AM, de 19 de setembro de 2014, para custear 
despesas pequenas de serviços de terceiros – Pessoa 
Física, no elemento de despesas 339036; 
II – ESTABELECER, de acordo com a Resolução nº 
43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de setembro de 2014, artigo 
7º, que o prazo de aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o término de 
exercício financeiro; e prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 
com o artigo 9º, para apresentação da respectiva 
Prestação de Contas, contados da data imediata ao final 
do prazo de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, 
se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamentos que as 
Prestações de Contas deverão ser formalizadas mediante 
as normas estabelecidas na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a liberação dos 
recursos aos tomadores. 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de janeiro de 
2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA Nº 080/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo 
20000.000375/2020-39, que trata de solicitação de 
adiantamento em nome do servidor público JOSE 
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EVERTON PIRES BINDA. 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 68 e 69 da 
Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, inciso II, alínea 
“a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 9.648, 
de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Resolução nº 
043/2014-CSDPE/AM; 
R E S O L V E: 

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento para o 
servidor público Jose Everton Pires Binda matrícula nº 
000.467-7A, no valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) de acordo com o artigo 4º da Resolução nº 43/2014-
CSDPE/AM, de 19 de setembro de 2014, para custear 
pequenas despesas com materiais de consumo, no 
elemento de despesas 339030; 
II – ESTABELECER, de acordo com a Resolução nº 
43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de setembro de 2014, artigo 
7º, que o prazo de aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o término de 
exercício financeiro; e prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 
com o artigo 9º, para apresentação da respectiva 
Prestação de Contas, contados da data imediata ao final 
do prazo de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, 
se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamentos que as 
Prestações de Contas deverão ser formalizadas mediante 
as normas estabelecidas na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a liberação dos 
recursos aos tomadores. 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de janeiro de 
2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado       

 

PORTARIA N.º 081/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, 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 Pro-
mulgada 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 a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.000123/2020-18, datado de 22.01.2020; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora Pública: 

Nome: SAELLI MIRANDA LAGES 

Cargo: Defensora Pública de 4ª Classe 

Origem: Polo do Médio Solimões 

Destino: Japurá/AM  

Período: 27 a 01.02.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 6 (seis diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 523,34 
3. Valor das Diárias: R$ 3.140,04 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,34 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.349,38 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar atendimento ao público e atuar em audiências judiciais. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 22 de janeiro de 2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

       
PORTARIA N.º 082/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, 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 Pro-
mulgada 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; 
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CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.000212/2020-56, datado de 13.01.2020; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora Pública: 

Nome: GABRIELA FERREIRA GONÇALVES 

Cargo: Defensora Pública de 4ª Classe 

Origem: Polo do Baixo Amazonas 

Destino: Boa Vista do Ramos/AM  

Período: 25 a 31.01.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 7 (sete diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 523,34 
3. Valor das Diárias: R$ 3.663,38 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,34 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.872,72 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar atendimentos e audiências judiciais e extrajudiciais na Co-
marca de Boa Vista do Ramos. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 22 de janeiro de 2020 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 083/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, 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 Pro-
mulgada 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 a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.00212/2020-56, datado de 13.01.2020; 
 

RESOLVE: 

AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Público: 
Nome: DANILON RIBEIRO PONTES 

Cargo: Analista Jurídico de Defensoria 

Origem: Polo do Baixo Amazonas 

Destino: Boa vista do Ramos/AM  

Período: 25 a 31.01.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 7 (sete diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 425,92 
3. Valor das Diárias: R$ 2.981,44 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 170,37 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.151,81 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar atendimentos e assessorar o Dra. Gabriela Ferreira Gonçal-
ves em audiências. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 22 de janeiro de 2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 084/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso X, da Lei Complementar n.º 01, de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei Pro-
mulgada nº 51, de 21.07.2004; 
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 nº 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do art. 
9º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 31/2017-
CSDPE/AM, que cria e regula Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas, publicada no Diário Oficial Eletrônico 
da DPE/AM; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 33/2017-
CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos de Atendimento da 
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Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o teor da Portaria nº 548/2019-
GDPG/DPE/AM. 

RESOLVE: 
I - REVOGAR a FGD-6 (Coordenadoria de Interior), nos 
termos da Lei nº 4.831 de 13 de maio de 2019, concedida 
à Defensora Pública Josy Cristiane Lopes de Lima, por 
meio da Portaria nº 548/2019-GDPG/DPE/AM; 
II - DESIGNAR a Defensora Pública Gabriela Lima An-
drade como Coordenadora do Polo do Madeira (sede em 
Humaitá), a partir de 22/01/2020, atribuindo-lhe a FGD-6 
(Coordenadoria de Interior), nos termos da Lei nº 4.831 de 
13 de maio de 2019, durante o período supramencionado. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 23 de janeiro de 2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 085/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.000504/2020-99, datado de 22/01/2020; 

RESOLVE: 
EXONERAR Ana Célia Ossame de Figueiredo, a contar 
da data de sua publicação, do cargo de provimento em co-
missão de Assessor da Administração Superior DPE-3, 
previsto na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, 
que instituiu o Quadro de Servidores Auxiliares da Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas e o respectivo Plano 
de Cargos, Carreiras e Remunerações; 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 23 de janeiro de 2020 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 086/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.000504/2020-99, datado de 22/01/2020; 

RESOLVE: 
ALTERAR, a contar da data de sua publicação, o cargo de 
provimento em comissão abaixo especificado, constante 
do Anexo I, da Lei Estadual nº 4.831, de 13 de maio de 
2019, a qual alterou a Lei Estadual 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, Careiras e Remunerações: 

Nome Matrícula 
De 

Cargo/Simbo-
logia 

Para 
Cargo/Simbo-

logia 

Vitor Franco Gavirati  
000.531-2 

A 
 Assessor Téc-
nico I DPE-2 

Assessor da 
Administração 

Superior 
 DPE-3 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 23 de janeiro de 
2020. 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 087/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.000504/2020-99, datado de 22/01/2020; 

RESOLVE: 
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NOMEAR Clóvis de Miranda Pereira, a contar da data de 
sua publicação, para exercer o cargo de provimento em co-
missão de Assessor Técnico I DPE-2, previsto na Lei Es-
tadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada pela 
Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, que instituiu o Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 23 de janeiro de 2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 088/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.000309/2020-69, datado de 30/07/2019; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Renata Franco de Cerqueira Leite Pe-
reira, a contar de 01/02/2020, do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico I DPE-2, previsto na Lei Es-
tadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada pela 
Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, que instituiu o Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações; 
II - NOMEAR Jussyara Joyce da Costa Galvão, a contar 
de 01/02/2020, para exercer o cargo de provimento em co-
missão de Assessor Técnico I DPE-2, previsto na Lei Esta-
dual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada pela 
Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, que instituiu o Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 23 de janeiro de 2020. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 002/2020-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 10º, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei Pro-
mulgada 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 a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.000373/2020-96, datado de 14.01.2020; 
 

RESOLVE: 
         AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público 
Geral: 

Nome: RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Anamã/AM 

Período: 04 a 06.02.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 610,41 
3. Valor das Diárias: R$ 1.831,23 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 244,16 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.075,39 

Objetivo / Justificativa: 
Atuar em audiências e realizar atendimentos em Anamã/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 22 de janeiro de 
2020. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
 Subdefensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 003/2020-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 10º, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei Pro-
mulgada 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 a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.000262/2020-33, datado de 14.01.2020; 
 

RESOLVE: 
         AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público 
Geral: 

Nome: RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Belém/PA 

Período: 26 a 30.01.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4,5 (quatro diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 1.017,34 
3. Valor das Diárias: R$ 4.578,03 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 406,94 
5. Valor total das Diárias: R$ 4.984,97 

Objetivo / Justificativa: 
Participar da Reunião Ordinária do Colégio Nacional dos Defensores 
Públicos Gerais e da Solenidade de Abertura do Programa Defenso-
ria Sem Fronteiras. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 22 de janeiro de 
2020. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
 Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

RECOMENDACÃO Nº. 002/2020-GCG-DPE/AM 

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE PRAZO 
RAZOÁVEL DE CUMPRIMENTO DE DILI-

GÊNCIA, REQUERIDA POR MEMBRO DE-
FENSORIAL AOS ÓRGÃOS DE ADMINIS-
TRAÇÃO AUXILIAR DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E PSICOLOGIA, DA DEFENSO-
RIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-
NAS.  

 
A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚ-
BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições previstas em lei e demais atos normativos ins-
titucionais:  
 
Considerando as atribuições constitucionais da Defenso-
ria Pública e de seus órgãos de execução;  
 
Considerando a garantia individual da assistência jurí-
dica integral e gratuita a ser prestada pela Defensoria Pú-
blica, em todos os graus de jurisdição, como direito funda-
mental dos destinatários deste serviço público;  
 
Considerando a organização institucional e a forma de 
desempenho de suas atribuições, com vistas à otimização 
de seus serviços, baseada na divisão de tarefas nas di-
versas etapas da assistência jurídica gratuita, sem desna-
turar a integralidade da prestação de serviço, no interesse 
de seus destinatários;  
 
Considerando as observações feitas por esta Corregedo-
ria Geral durante suas atividades correicionais, assim 
como o acompanhamento nos sistemas procedimentais 
de atendimento, dos usuários do serviço prestado por esta 
Instituição;  
 
Considerando, por fim, seu dever correicional de orientar 
o alcance das eficientes comunicação e sinergia funcio-
nais, entre órgãos de atuação de atendimento inicial e/ou 
forense e setores auxiliares de assistência social e psico-
logia da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
 
RECOMENDA:  
 
Art. 1º. De forma a garantir a continuidade da eficiência, 
do controle e da transparência, do serviço de assistência 
jurídica integral e gratuita, recomenda-se ao Defensor Pú-
blico em exercício, em quaisquer dos órgãos de atuação 
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de atendimento inicial ou forense, ainda que em substitui-
ção, fixar, em cada ato de requisição, prazo razoável de 
cumprimento de diligências dirigidas aos setores de assis-
tência social e/ou psicologia, da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas.  
 
Art. 2º. Tal providência faz-se premente, no alcance da oti-
mização dos serviços multidisciplinares e de apoio reali-
zados pelos supramencionados setores, bem como na 
aferição, por parte deste órgão correicional, de eventuais 
descumprimentos aos lapsos temporais destacados.  
 

Manaus, 23 de janeiro de 2020. 

 

Melissa Souza Credie Borborema 
Corregedora Geral da DPE/AM 

 

Aviso de Licitação 
 

A Comissão de Licitação da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM torna público, para 
conhecimento dos interessados, o seguinte 
procedimento licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2020-CL/DPE/AM 

 
OBJETO: Formação de registro de preços para 
eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de fornecimento e instalação de 
divisórias, a fim de atender as necessidades da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, em suas 
unidades na capital e em algumas cidades do interior do 
Estado, conforme detalhamento e quantitativo dos itens 
listados no Termo de Referência do Edital. 

 
Data e horário de início de recebimento das 
propostas: a partir do dia 24/01/2020 às 10:00 horas 
(horário de Brasília). 
 
Data e horário da abertura da sessão do Pregão 
Eletrônico: 06/02/2020 às 10:00 horas (horário de 
Brasília). 

 
O Edital estará à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir do dia 
24/01/2020. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública 
online pela INTERNET, através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com endereço 
eletrônico “www.comprasgovernamentais.gov.br”. 

 
Manaus, 23 de janeiro de 2020. 

                     
Marco Aurélio Martins da Silva 

Presidente da Comissão de Licitação 
 

RESOLUÇÃO Nº 002/2020-CSDPE/AM 

Regulamenta o Programa de Residência Jurí-
dica no âmbito dos Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções legais previstas no artigo 14, XXII, do Regimento In-
terno do Conselho Superior da Defensoria Pública, Reso-
lução nº 004/2012, de 24 de maio de 2012,  
 
CONSIDERANDO a criação de Polos de Atendimento no 
interior do Amazonas pela Resolução nº 031/2017-CSD-
PEAM e a implantação de cinco destes Polos, os quais já 
atendem 32 (trinta e dois) municípios, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de alunos-residentes 
para atuação nestes Polos, manifestada pelos diversos 
Coordenadores, 
 
CONSIDERANDO que a Resolução nº 003/2017 – 
CSDPE/AM, que regulamenta o processo seletivo do Pro-
grama de Residência Jurídica no âmbito dos Polos de 
Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazo-
nas não prevê especificamente a forma de aplicação da 
prova de seleção aos alunos-residentes nos Polos de 
Atendimento, bem como alternativa compatível para mi-
nistração das aulas e palestras aos mesmos, 
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RESOLVE 
 

Art. 1º O art. 4º da Resolução nº 003/2017 – CSDPE/AM 
fica acrescido dos seguintes parágrafos: 
 
§5º As provas de seleção para alunos-residentes nos Po-
los de Atendimento, elaboradas pela banca examinadora, 
serão aplicadas em cada cidade sede, sob a responsabi-
lidade dos respectivos Coordenadores, com o apoio dos 
demais Membros em atuação nos Polos, após encami-
nhamento do material pela Escola Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 
 
§6º Após a aplicação das provas, os cadernos serão re-
metidos pelos Coordenadores à Escola Superior da De-
fensoria Pública – ESUDPAM, para prosseguimento e fi-
nalização do certame. 
 
§7º O primeiro processo de admissão dos alunos-residen-
tes no interior do Estado ocorrerá, excepcionalmente, me-
diante seleção a ser realizada pelas respectivas coorde-
nações dos 5 (cinco) Polos de Atendimento já instalados, 
com encaminhamento do resultado à ESUDPAM, para in-
clusão e acompanhamento no programa. 
 
Art. 2º O parágrafo único do art. 5º da Resolução nº 
003/2017 – CSDPE/AM passa a vigorar como parágrafo 
primeiro e o caput fica ainda acrescido do seguinte pará-
grafo: 
 
§2º Sob a supervisão dos Coordenadores, os alunos-resi-
dentes dos Polos de Atendimento assistirão às aulas à 
distância, por meio de gravações audiovisuais encami-
nhadas pela Escola Superior da Defensoria Pública – 
ESUDPAM. 
 
Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior fará publicar 
texto consolidado da Resolução n. 003/2017-CSDPE/AM, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da pre-
sente Resolução.  
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
 

Manaus-AM, 23 de janeiro de 2020.  
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa  
Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior  
 

RESOLUÇÃO Nº 003/2020-CSDPE/AM 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções legais previstas nos 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 De-
fensoria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 
004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 
membros presentes na Reunião Ordinária de 22 de ja-
neiro de 2020, 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º O caput do art. 4º, da Resolução nº 043/2014-
CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte redação:  
 

“Art. 4º Poderão ser realizadas 
por meio de adiantamento as se-
guintes despesas: serviços e 
compras de pequeno vulto e 
pronto pagamento, desde que o 
total da concessão não ultra-
passe a 5% (cinco por cento) do 
limite previsto na alínea “a”, inciso 
II do art. 23 da Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993, a serem efetua-
dos na capital, no interior ou fora 
do Estado;”  

 
Art. 2º O inciso III do art. 10, da Resolução n.º 043/2014-
CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 10 (…) 
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III - comprovante da data de en-
trega do numerário por intermédio 
de cópia da ordem bancária;” 

 
Art. 3º O inciso VI, alínea “e”, 1, do art. 10, da Resolução 
n.º 043/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Art. 10 (…) 
 
VI (…) 
 
e) (…) 
 
1) através de recibo comum, do 
qual conste o nome, o documento 
de identificação (RG e/ou CPF) e o 
endereço do prestador do ser-
viço;”  

 
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua pu-
blicação. 
 
Manaus (AM), 23 de janeiro de 2020. 
 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 

RESOLUÇÃO Nº 012/2014-CSDPE/AM (Consolidada 
III) 

Regulamenta as hipóteses denegação de 
atendimento pela Defensoria Pública, 
concernentes a interesses individuais. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais previstas nos incisos XI e XII, do artigo 
18 da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 
de 1990, conforme texto consolidado publicado no DOE 
de 21 de março de 2005, 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 27 de fevereiro de 
2014, e  

CONSIDERANDO os preceitos constitucionais da 
igualdade, publicidade, informação e acesso à justiça; 

CONSIDERANDO que o disposto no artigo 5º, LXXIV, da 
Constituição Federal preceitua que a assistência jurídica 
integral e gratuita deve ser prestada aos que comprovem 
insuficiência de recursos; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 80, de 12 
de janeiro de 1994, no seu artigo 1º, dispõe que incumbe 
a Defensoria Pública, 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 que a Lei Complementar Estadual nº 
01 de 1990 preceitua como atribuição institucional da 
Defensoria Pública do Estado a prestação gratuita de 
assistência jurídica aos necessitados; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar Estadual nº 
01 de 1990, em seu artigo 4º, considera necessitado 
aquele cuja insuficiência de recursos não lhe permita 
pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, 
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, bem 
como aquele que percebe até três salários mínimos 
mensais; 

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 80 de 12 
de janeiro de 1994, no seu artigo 4º, §8º, dispõe que caso 
o Defensor Público entenda inexistir hipótese de atuação 
institucional, dará imediata ciência ao Defensor Público-
Geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o 
caso, outro Defensor Público para atuar; 

CONSIDERANDO que o princípio do defensor natural e 
o direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa 
de atuação pelo Defensor Público foram reconhecidos 
como direitos dos assistidos nos incisos IV e III do artigo 
4-A da referida Lei Nacional.  
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CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 80 de 12 
de janeiro de 1994, no seu artigo 128, XII, reconhece 
como prerrogativa do órgão de execução deixar de 
patrocinar ação, quando ela for manifestamente incabível 
ou inconveniente aos interesses da parte sob seu 
patrocínio, comunicando o fato ao Defensor Público Geral, 
com as razões de seu proceder. 

DELIBERA fixar os parâmetros objetivos e 
procedimentos para a denegação de atendimento pela 
Defensoria Pública, nas hipóteses de demandas 
individuais. 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º A denegação de atendimento pela Defensoria 
Pública, no que tange a interesses individuais observará 
o procedimento estabelecido na presente Resolução, e 
se dará nas seguintes hipóteses: 

I - Quando inexistir hipótese de atuação institucional por: 

a) não caracterização da hipossuficiência; ou 

b) ausência de atribuição da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 

II- manifesto descabimento da medida pretendida ou 
inconveniência aos interesses da parte; e 

III- quebra na relação de confiança. 

Parágrafo único. Cumpre ao Defensor Público se pautar 
pela concretização do direito de informação conferido a 
todas as pessoas que buscam o atendimento na 
Defensoria Pública, ainda que se trate de hipótese de 
denegação de atendimento. 

Art. 1° A. O Defensor Público exigirá de quem pleitear 
assistência jurídica, sob pena de indeferimento, o 
preenchimento e assinatura do termo de atendimento, 
com o resumo dos fatos e a sua pretensão, conforme 
modelo estabelecido no anexo IV. (Artigo incluído pela 
Resolução nº 12/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 19/7/2017)    

CAPÍTULO II – DA DENEGAÇÃO EM RAZÃO DA 
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Art. 2º Presume-se necessitada a pessoa natural que 
aufira renda individual não superior a 3 (três) salários 
mínimos; ou que assim o seja reconhecido por expressa 
previsão legal. 

§1º Todo aquele que não se enquadrar no critério acima 
poderá requerer a assistência jurídica gratuita 
demonstrando que não possui como arcar com os 
honorários de advogado e/ou com as custas processuais 
sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. 

§2º Nos casos de inventário e arrolamento, deve-se 
observar a capacidade do interessado 
independentemente do quinhão hereditário cabível. 

§3º O valor da causa não interfere na avaliação 
econômico-financeira do interessado. 

§4º Os critérios estabelecidos neste artigo não excluem a 
aferição da hipossuficiência no caso concreto, através de 
manifestação do Defensor Público devidamente 
fundamentada. 

§5º O Defensor Público deve verificar, em cada situação, 
se há elementos que permitam concluir que o 
pretendente à assistência jurídica não tem acesso, 
mesmo que transitoriamente, a recursos próprios, 
comprovado por documentos apresentados pelo mesmo. 

Art. 3º Considera-se necessitada a entidade civil 
regularmente constituída, de finalidade não lucrativa, que 
tenha no objeto social a tutela do interesse dos 
necessitados e não disponha de recursos financeiros 
para a contratação de advogados que a representem 
judicialmente. 

§1º A finalidade da entidade civil deverá ser demonstrada 
pela apresentação de cópia do estatuto social. 

§2º Presume-se carente de recursos financeiros para a 
contratação de advogados a entidade civil que atenda, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

I – não remunere empregado, prestador de serviços 
autônomo, sócio ou administrador com valor bruto mensal 
superior a três salários mínimos vigente no país;  

II - não seja proprietária, titular de direito à aquisição, 
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herdeira, legatária ou usufrutuária de bens móveis, 
imóveis ou direitos, cuja liquidez possa permitir o custeio 
de suas despesas correntes; 

III - não possua recursos financeiros em aplicações ou 
investimentos em valor superior a 12 (doze) salários 
mínimos. 

Art. 4º O exercício da defesa criminal não depende de 
considerações prévias sobre a situação econômico-
financeira do interessado. 

Parágrafo único. O exercício da defesa criminal de quem 
não é hipossuficiente no âmbito econômico-financeiro 
não implica a gratuidade, devendo ser promovida, in 
continenti, via comunicação formal ao beneficiário, com 
cópia à Defensoria Geral, a cobrança de honorários, com 
base na tabela da Seccional OAB do Amazonas. 

Art. 5º O exercício da curadoria especial processual não 
depende de considerações prévias sobre a situação 
econômico-financeira do interessado. 

§1º O exercício da curadoria especial de quem não é 
hipossuficiente econômico não implica a gratuidade, 
devendo ser promovida cobrança de honorários 
advocatícios na forma acima. 

Art. 6º O Defensor Público exigirá de quem pleitear 
assistência jurídica, sob pena de indeferimento, o 
preenchimento e assinatura da: 

I - declaração de necessitado, com a afirmação de não 
dispor de condições financeiras para arcar com as 
despesas inerentes à assistência jurídica, conforme 
modelo estabelecido no anexo I; 

II - avaliação da situação econômico-financeira, 
informando dados pessoais sobre sua família, renda e 
patrimônio, conforme modelo estabelecido no anexo II, 
dispensável este quando preenchido no sistema de 
banco de dados. 

§1º Em se tratando de pessoa natural, o Defensor Público 
deverá solicitar a apresentação de carteira de trabalho, 
comprovante de rendimentos ou declaração do 
empregador ou do tomador de serviços. 

I - Caso o assistido afirme não possuir referidos 
documentos deverá firmar termo, sob as penas da Lei, 
conforme Anexo I; 

§2º Em se tratando de entidade civil, a renda mensal e o 
patrimônio deverão ser demonstrados pelo balanço 
patrimonial e pela demonstração de resultado. 

§3º Outros documentos, tais como declaração de imposto 
de renda e comprovante de residência, poderão ser 
solicitados desde que sejam considerados 
imprescindíveis para a avaliação da situação econômico-
financeira. 

Art. 7º A finalização da avaliação da situação econômico-
financeira, com o deferimento ou denegação do 
atendimento, deve ser firmada por Defensor Público à 
vista dos documentos mencionados no artigo anterior. 

Art. 8º A denegação do atendimento em razão da 
situação econômico-financeira caberá quando: 

I - o interessado não firmar a declaração de necessidade; 

II - o interessado não responder a avaliação da situação 
econômico-financeira e não firmar o respectivo formulário; 

III – não for caracterizada a situação de necessidade, nos 
termos dos artigos 2º e 3º da presente deliberação. 

§1º O interessado poderá, a qualquer tempo, reiterar seu 
pedido demonstrando fatos novos em sua situação 
econômico-financeira. 

§2º No ato do indeferimento, o Defensor Público deverá 
disponibilizar comprovante escrito ao interessado, 
conforme modelo estabelecido no anexo III. 

Art. 9º O Defensor Público poderá proceder à nova 
avaliação da situação econômico-financeira nas 
seguintes hipóteses: 

I – fundada suspeita de alteração significativa da situação 
declarada; 

II – existência de indícios de ocultação ou omissão de 
dados relevantes para a avaliação da situação declarada. 

§1º O não comparecimento do interessado, convocado 
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por via postal para realização de nova avaliação da 
situação econômico-financeira, ensejará a cessação da 
atuação. 

§2º A convocação mencionada no parágrafo anterior 
deverá ser feita, preferencialmente, mediante “aviso de 
recebimento”, salvo na hipótese de impossibilidade 
justificada pelo Defensor. 

Art. 10. Constatado que cessou a necessidade, o 
Defensor Público deverá, na forma do Anexo III, 
comunicar o interessado para constituir advogado, bem 
como comunica sua decisão ao juízo, continuando a 
patrocinar os interesses da parte enquanto não for 
constituído advogado, durante o prazo de dez dias. 

Parágrafo único. Comunicação de tal ato deve ser 
enviada, ato contínuo, à Corregedoria Geral. 

CAPÍTULO III – DA DENEGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
ATRIBUIÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS. 

Art. 11.  Entendendo o Defensor Público inexistir 
atribuição da Defensoria Pública Estadual deverá 
proceder na forma do capítulo subsequente da presente 
Deliberação, bem como encaminhar o interessado ao 
órgão competente ou com atribuição legal. 

Parágrafo único. O encaminhamento não exclui a 
necessidade de registro da demanda nos bancos de 
dados da Defensoria, bem como a formalização de ofício 
para o órgão competente. 

CAPÍTULO IV – DA DENEGAÇÃO POR MANIFESTO 
DESCABIMENTO DA MEDIDA OU INCONVENIÊNCIA 

AOS INTERESSES DA PARTE 

Art. 12. É prerrogativa dos membros da Defensoria Pú-
blica deixar de patrocinar ação ou de interpor recurso, 
quando manifestamente incabível ou inconveniente aos 
interesses da parte, comunicando ao Defensor Público 
Geral as razões do seu proceder. (Alterado pela Resolu-
ção nº 034/2019, publicada no DOE/DPE em 1º.11.2019) 

Parágrafo único. Discordando o Defensor Público Geral 
das razões apresentadas, observar-se-á o disposto no ar-
tigo 17. (Incluído pela Resolução nº 034/2019, publicada 
no DOE/DPE em 1º.11.2019) 
Art. 12-A. É defeso ao defensor público denegar a pre-
tensão do assistido quando o fundamento da recusa for 
contrário a: (Incluído pela Resolução nº 034/2019, publi-
cada no DOE/DPE em 1º.11.2019) 
I - Enunciado de súmula dos Tribunais Superiores ou do 
Tribunal de Justiça local, cujo teor seja favorável ao as-
sistido; 
II - Tese firmada em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência, pelos Tribu-
nais Superiores ou do Tribunal de Justiça local, cujo teor 
seja favorável ao assistido; 
III - Teses institucionais, devidamente aprovadas pelo 
Conselho Superior, que favoreçam a pretensão do assis-
tido 
§1º Caso o defensor público denegue a pretensão nas hi-
póteses descritas neste artigo, o Defensor Público Geral 
devolverá o processo ao órgão responsável pela denega-
ção, que deverá adotar as providências em favor do as-
sistido. 
Art. 12-B Todas as denegações de atendimento que não 
forem acolhidas pela Diretoria Jurídica e não sejam objeto 
de retratação serão encaminhadas para a Corregedoria. 
(Incluído pela Resolução nº 034/2019, publicada no 
DOE/DPE em 1º.11.2019) 

Art. 13. No ato da denegação, o Defensor Público deverá 
disponibilizar comprovante escrito ao interessado, 
conforme modelo estabelecido no anexo III, bem como 
fazer o registro da decisão denegatória no respectivo 
expediente. 

Parágrafo único. O interessado poderá, a qualquer tempo, 
reiterar seu pedido, demonstrando fatos novos que 
alterem substancialmente os fundamentos da decisão 
denegatória. 

CAPÍTULO V – DA DENEGAÇÃO POR QUEBRA NA 
RELAÇÃO DE CONFIANÇA 

Art. 14. O Defensor Público poderá deixar de atender o 
interessado quando este manifestar desapreço ou 
desconfiança em sua atuação profissional, por meio de 
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conduta ofensiva ou outros comportamentos que 
demonstrem quebra da relação de confiança. 

§1º No caso de críticas à Instituição ou ao Defensor 
Público, o interessado deverá ser orientado a dirigir-se à 
Corregedoria Geral Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, não caracterizando, por si só, a situação 
mencionada no caput deste artigo. 

§2º Na hipótese deste artigo deverá o Defensor Público 
proceder na forma do capítulo VI da presente Deliberação. 

CAPÍTULO VI - DO RECURSO 

Art. 15. O interessado que discordar da decisão de 
denegação por situação financeira, por impossibilidade 
jurídica do pedido ou por quebra de confiança, poderá 
apresentar recurso escrito, endereçado ao Defensor 
Público-Geral, instruindo-o com os fundamentos e 
documentos que entender pertinentes. (Alterado pela 
Resolução nº 003/2016-CSDPE/AM, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM em 28.03.2016). 

§1º Nos casos em que o interessado não for alfabetizado, 
o Defensor Público responsável pela denegação tomará 
por termo as razões recursais, que serão lidas em voz 
alta para o interessado, na presença de uma testemunha.  

§2º O Defensor Público responsável pelo atendimento 
deverá colher a manifestação do assistido acerca do 
interesse recursal no próprio termo de indeferimento, 
conforme anexo III desta resolução. (Alterado pela 
Resolução nº 003/2016-CSDPE/AM, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM em 28.03.2016). 

§3º Na hipótese de não ser possível colher a 
manifestação formal do assistido, o Defensor Público 
deverá encaminhar uma carta, com confirmação de 
recebimento, para o endereço constante do cadastro na 
Defensoria Pública, informando sobre o indeferimento e a 
possibilidade de, no prazo de 15 dias, apresentar recurso. 
(Incluído pela Resolução nº 003/2016-CSDPE/AM, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM em 
28.03.2016). 

§4º O recurso será sempre apresentado ao Defensor 
Público responsável pelo atendimento, que o 

encaminhará, imediatamente, ao Defensor Público Geral.” 
(Incluído pela Resolução nº 003/2016-CSDPE/AM, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM em 
28.03.2016). 

Art. 16. Nos casos de prazo processual em curso ou 
havendo risco de perecimento do direito pelo decurso do 
tempo e, tendo o interessado demonstrado intenção de 
recorrer da decisão de denegação, o Defensor Público 
que proceder à denegação do atendimento deverá 
orientá-lo a protocolar o respectivo termo de imediato.  

Art. 17. Sobrevindo decisão que reconheça o direito do 
interessado ser atendido, o Defensor Público-Geral de-
signará Defensor Público para atuar no caso, desde que 
o órgão de origem não se retrate no prazo de 03 (três) 
dias, excetuadas as hipóteses do art. 12-A. (Alterado pela 
Resolução nº 034/2019, publicada no DOE/DPE em 
1º.11.2019) 
§1º Caso mantenha a denegação, o órgão de atuação de 
origem deverá encaminhar o processo diretamente para 
o órgão de atuação designado pelo Defensor Público Ge-
ral, que atuará em nome deste, somente podendo dene-
gar a pretensão por motivo diverso daquele que foi anali-
sado. (Incluído pela Resolução nº 034/2019, publicada no 
DOE/DPE em 1º.11.2019) 
§2º Findo o prazo de 03 (três) dias sem manifestação do 
órgão originário, este ficará vinculado à causa, presu-
mindo-se a retratação. (Incluído pela Resolução nº 
034/2019, publicada no DOE/DPE em 1º.11.2019) 
§3º Havendo prazo judicial em curso, a manifestação do 
órgão de origem deverá ocorrer no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, sob pena de presumir-se a retratação nos 
moldes do parágrafo anterior. (Incluído pela Resolução nº 
034/2019, publicada no DOE/DPE em 1º.11.2019) 
§4º Se o Defensor Público Geral, antes de analisar o mé-
rito da denegação, entender pela necessidade de novas 
diligências, devolver-se-á o processo para o órgão de ori-
gem para que as realize, formulando-se nova análise 
quanto ao cabimento da pretensão após o cumprimento 
das diligências. (Incluído pela Resolução nº 034/2019, 
publicada no DOE/DPE em 1º.11.2019) 

§5º Na hipótese de denegação por quebra de confiança, 
o processo deverá ser remetido diretamente para o 
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substituto automático, sendo designado outro membro 
pelo Defensor Público Geral caso não haja substituto ou 
este esteja impedido de atuar. (Incluído pela Resolução 
nº 034/2019, publicada no DOE/DPE em 1º.11.2019) 

Art. 18. Em todas as decisões dos recursos o interessado 
e o Defensor Público que denegou o patrocínio deverão 
ser comunicados por escrito da decisão proferida pelo 
Defensor Público-Geral, bem como de seus fundamentos. 

Parágrafo único. É obrigatório o preenchimento 
fundamentado do termo de denegação, bem como o 
arquivamento de cópia dos documentos previstos no 
artigo 6º, II, e no artigo 8º, §2º, nos autos que instruem o 
recurso.  

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS 

Art. 19. Compete ao Defensor Público-Geral a gradativa 
padronização dos critérios para atendimento nos 
convênios firmados pela Instituição, em conformidade 
com a presente deliberação.  

Art. 20. Em relação aos procedimentos em curso, cuja 
avaliação da situação econômico-financeira já foi 
efetuada, a realização de nova avaliação somente poderá 
ser fundada em indícios de alteração da situação 
econômico-financeira ou de ocultação de dados 
relevantes para a respectiva aferição. 

Art. 21.  A eventual nomeação por magistrado em autos 
processuais não legitima nem justifica a atuação de órgão 
de execução da Defensoria Pública. Por decorrer a 
atribuição do Defensor Público da Lei e da Constituição 
Federal, devem ser analisados no caso concreto os 
critérios contidos nas normas desta resolução. 

Art. 22. Esta deliberação entrará em vigor na data da sua 
publicação. 

Manaus, AM, 23 de janeiro de 2020. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE 

Eu,__________________________________________ 

(nome completo) 

_______________,  _____________________________ 

(R.G.) (nacionalidade) 

_______________________, _____________________ 

(estado civil) (profissão) 

residente na ___________________________________, 

(rua, avenida, praça, largo, etc) 

_______________,__________________,__________, 

(número) (bairro) (CEP) 

DECLARO, sob as penas da lei, que não estou em 
condições de pagar as custas do processo e os 
honorários de advogado, sem prejuízo do meu sustento 
e da minha família. 

___________, _______ de ______________ de _______. 

_____________________________________________ 

(assinatura) 

 

ANEXO II 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA 

I - CADASTRO 

Nome completo:________________________________ 

RG nº______________CPF nº_____________________ 

Nacionalidade _______ Estado civil: ________________ 

Profissão: __________________________ 

( )empregado ( )desempregado ( ) autônomo 
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Endereço_____________________________________ 

Bairro__________ CEP________-__ Cidade_________ 

Telefone(s) para contato__________________________ 

RESUMO DA PRETENSÃO_______________________ 

II - RENDA 

Nº de membros na entidade familiar (___) 

Ganhos Mensais do declarante R$___________ 

Ganhos Mensais dos outros membros da entidade 
familiar (excluir rendimentos do filho menor de 16 anos) 

1)____________________ 5)_____________________ 

2) ___________________ 6) _____________________ 

3) ___________________ 7) ______________________ 

4) ___________________ 8) ______________________ 

Total – R$_____________ Tem gastos com tratamento 
médico por doença grave ou para o atendimento de 
necessidade especial com qualquer membro da entidade 
familiar:  

( ) não ( ) sim Valor R$ ________ 

Recebe benefício assistencial ou rendimentos 
concedidos por programa oficial de transferência de 
renda? 

( ) não ( ) sim Valor R$ ________ 

III - PATRIMÔNIO 

Possui bens: 

CASA? ( ) Não ( ) Sim Valor R$_________ 

APARTAMENTO? ( ) Não ( ) Sim Valor R$__________ 

TERRENO (S) ( ) Não ( ) Sim Valor R$_________ 

IMÓVEL COMERCIAL? ( ) Não ( ) Sim Valor 
R$_________ 

AUTOMÓVEL? ( ) Não ( ) Sim Marca__________ 

Mod._________________ 

Valor do automóvel R$______ Paga prestações ( ) não ( ) 
sim Valor: R$ ___________ 

Outros bens de valor apreciável: ( ) Não ( ) Sim Valor 
R$_________ 

( ) Não ( ) Sim Valor R$_________ 

( ) Não ( ) Sim Valor R$_________ 

IV - INVESTIMENTOS OU APLICAÇÃO FINANCEIRA 

Saldo em investimentos ou aplicação financeira? ( ) não 
( ) sim  

Valor R$_________________ 

Declaro sob as penas da lei que são verdadeiras as 
informações acima prestadas. Declaro-me ciente de que 
toda e qualquer alteração da minha situação econômica 
e financeira e da minha família deverá ser comunicada 
imediatamente ao Defensor Público responsável, 
podendo implicar em revogação do benefício da 
assistência judiciária, se este for concedido. Declaro-me 
ciente, ademais, que minha situação econômico -
financeira poderá ser reavaliada a qualquer tempo. 

Manaus, ______de______________________ de 20__. 

____________________________________________ 

(assinatura) 

 

ANEXO III 

TERMO DE DENEGAÇÃO DE ATENDIMENTO 

1. Dados Gerais 

Nome do Defensor Público: ________________ 
Regional / Unidade: _____________________________ 

Nome do Assistido: ____________________Data: _____ 

2. Matéria relacionada à demanda solicitada: 

( ) Cível ( ) Família ( ) Fazenda Pública ( ) Infância e 
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Juventude Cível 

( )Infância e Juventude Criminal ( ) Tribunal do Júri ( ) 
Criminal (conhecimento)  

( ) Criminal (execução) 

3. Breve descrição da medida pretendida: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

4. Razões de denegação do atendimento: 

( ) Não caracterização da hipossuficiência; ( ) Medida 
manifestamente incabível; 

( ) Medida inconveniente aos interesses da parte. ( ) 
Quebra de Confiança 

5. Exposição sucinta e clara dos motivos de negativa 
de patrocínio: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

___________________________________________ 

(Assinatura do Defensor Público) 

Eu, ________________________________ (Nome do 
assistido), declaro estar ciente da decisão que denegou 
o atendimento de minha pretensão e  

( ) desejo recorrer 

( ) não desejo recorrer.  

 

(Assinatura) 

 

ANEXO IV (Incluído pela Resolução nº 012/2017-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 19.7.2017) 

TERMO DE ATENDIMENTO 

No dia [DD/MM/AAAA], na [órgão de execução] da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizado 
na [ENDEREÇO], nesta capital amazonense, 
compareceu o(a) Sr(a) qualificado(a) abaixo, deduzindo 
o(s) fato(s) e a(s) pretensão(ões) descritos em seguida, 
declarando, neste ato e sob as penas da lei, não possuir 
condições financeiras para arcar com os honorários 
advocatícios e custas do processo, na forma do art. 134 
da Constituição Federal, pelo que requer a assistência 
jurídica desta Defensoria. 

  

[NOME], [QUALIFICAÇÃO], [ENDEREÇO], [telefone], 
[email]. 

FATOS 

[RESUMO DOS FATOS] 

PRETENSÃO 

[DESCREVER A PRETENSÃO] 

O presente atendimento será submetido à análise jurídica 
a fim de se verificar a viabilidade de proposição de ação 
judicial ou adoção de procedimento extrajudicial, em 
conformidade com os requisitos legais, com o Direito e 
com os meios de prova apresentados, ficando desde já 
ciente o(a) assistido(a) que deverá atender às 
convocações desta Defensoria Pública para o 
comparecimento pessoal e fornecimento de documentos 
necessários, exclusivamente em cópia reprográfica, sob 
pena de indeferimento sumário do atendimento e 
descarte das cópias dos documentos porventura já 
entregues. 

O(A) assistido(a) compromete-se, ainda, a manter 
atualizada suas informações pessoais junto à unidade de 
atendimento, sob pena de arquivamento em caso de 
necessidade de contato com o assistido e não obtenção 
de êxito, ressalvados os processos judiciais, onde 
observa-se-á o disposto no §2º do artigo 186 do CPC. 
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[NOME ATENDENTE] 
                     

[NOME ASSISTIDO] 

[QUALIFICAÇÃO ATENDENTE] 
 
      
        Assistido DPE/AM 

 

RESOLUÇÃO Nº 011/2016-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA III) 

REGULAMENTA o recebimento de 
intimações por meio eletrônico no âmbito 
da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e dá outras providências. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no exercício 
de sua atribuição regulamentadora na forma da Lei 
Complementar amazonense nº 01, de 30 de março de 
1990 e suas alterações posteriores, 

CONSIDERANDO a implementação, pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do Amazonas, de mecanismo para a 
realização de intimações por meio eletrônico nos 
processos judiciais que tramitam nessa Corte, de acordo 
com a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, a qual 
dispõe sobre a informatização do processo judicial, 
mediante adoção de ferramenta disponível em seu sítio 
eletrônico; 

CONSIDERANDO as prerrogativas dos membros da 
Defensoria Pública, dispostas na Lei Complementar nº 
80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria 
Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 
prescreve normas gerais para a sua organização nos 
Estados, e dá outras providências, em consonância com 
o que dispõe a Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
em especial quanto à comunicação eletrônica dos atos 
processuais; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação 

quanto ao recebimento dos atos de comunicação pelos 
diversos órgãos de atuação da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, bem como o que dispõe a 
Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM e as peculiaridades 
na organização de seus serviços, face à escassez de 
recursos materiais e humanos, com a constante 
substituição de seus órgãos de execução entre si; 

CONSIDERANDO a adesão pela Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas ao Sistema de 
Intimações/Citações do Portal do Tribunal de Justiça do 
Amazonas, com vigência a partir de 01.09.2016; 

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Superior em 
Reunião Ordinária realizada 24 de agosto de 2016, na 
qual a presente resolução foi aprovada por unanimidade; 

RESOLVE 

Art. 1º O recebimento dos atos de comunicação 
processual destinados aos Membros da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas será feito na forma 
desta Resolução. 

Art. 2º A intimação da DPE/AM dar-se-á somente de 
forma eletrônica através do Portal de Serviços E-SAJ, 
salvo impossibilidade técnica.  

Parágrafo único: Ficam excluídos os processos de 
Família e da Vara de Violência Doméstica e Familiar, cuja 
intimação seguirá a sistemática anterior.  

Art. 3º O Defensor Público em exercício nos órgãos de 
atuação forense, ainda que em substituição, deverá 
consultar o Portal de Intimações/Citações no E-SAJ e 
praticar os atos correspondentes às intimações/citações 
que lhes foram disponibilizadas dentro do prazo legal. 
(Alterado pela Resolução nº 36/2019-CSPDE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 18.12.2019) 

§1º Quando se tratar de ato para o qual não tenha 
atribuição, deverá receber e encaminhar a intimação, no 
mesmo dia, dentro do prazo de disponibilização, ao 
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órgão de atuação competente, mediante expediente 
escrito, por e-mail institucional. (Alterado pela Resolução 
nº 36/2019-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
18.12.2019)  

§2º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 
006/2019-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
24.4.2019) 

§3º Os Defensores Públicos destinatários da comunica-
ção prevista no parágrafo anterior deverão confirmar o re-
cebimento do e-mail e, em caso de não possuírem atribui-
ção, informar tal circunstância, em resposta, ao reme-
tente. (Incluído pela Resolução nº 036/2019-CSDPE/AM, 
publicada em 18.12.2019)  

Art. 4º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 
036/2019, publicada no DOE/DPE em 18.12.2019) 

Art. 5º O Defensor Público designado para atuar nas De-
fensorias Públicas Forenses deverá informar à Correge-
doria Geral, ao término do período de sua convocação ou 
antes do início de gozo de suas férias/licenças, acerca das 
pendências existentes nos feitos judiciais em andamento, 
detalhando as intimações disponibilizadas e ainda não 
providenciadas, assim como a data final dos prazos e o 
ato processual a cargo do órgão de atuação, observado o 
disposto nos artigos antecedentes. (Alterado pela Resolu-
ção nº 36/2019-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
18.12.2019) 

 §1º A providência prevista no caput deverá considerar 
as intimações judiciais disponibilizadas até 03 (três) dias 
antes do fim do prazo de convocação ou do início do 
período de gozo de férias, as quais são de sua 
responsabilidade, salvo expressa justificativa de 
conveniência ou necessidade, sempre em vista dos 
interesses do assistido. 

§2º Ficará sob responsabilidade do Defensor Público 
que subsequentemente for designado para o mesmo 
órgão de atuação as manifestações processuais 
decorrentes das comunicações ocorridas no tríduo 
mencionado do parágrafo anterior, assim como a 
participação nas audiências judiciais designadas para o 

decorrer do período de sua designação. 

Art. 6º As intimações realizadas por meio de oficial de 
justiça deverão ser recebidas pelo órgão de atuação 
forense, o qual procederá em conformidade com esta 
Resolução.  

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Manaus, 23 de janeiro de 2020. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
 

RESOLUÇÃO Nº 33/2017-CSDPE/AM (CONSOLIDADA 
III)  

Regula o art. 1.º, da Resolução n.º 
031/2017-CSDPE/AM – Estabelece os 
Polos de Atendimento da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas no 
interior do Estado do Amazonas 

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

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer 
expressamente os Polos de Atendimento da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme art. 1º, da 
Resolução nº  031/2017-CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO relatório final da Comissão instituída 
pela Portaria nº 0542/2015, com o objetivo de 
estruturação e funcionamento das unidades da 
Defensoria Pública, instaladas no interior do Estado do 
Amazonas; 

CONSIDERANDO o art. 26, da Lei Complementar nº 
01/90, que estabelece que a Defensoria Pública terá 
Núcleos e Unidades Descentralizadas no Interior do 
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Estado, com implantação segundo as necessidades do 
serviço e estabelecimento de estrutura e atribuições em 
Regimento Interno aprovado por ato do Defensor Público 
Geral; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º da Emenda 
Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, que altera 
o artigo 98, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, definindo que o número de defensores 
públicos na unidade jurisdicional será proporcional à 
efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 
respectiva população; 

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional nº 80, 
de 04 de junho de 2014, estabelece o prazo de 8 (oito) 
anos, para que a União, os Estados e o Distrito Federal 
contem com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, e que no decurso desse prazo a lotação 
dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, 
atendendo as regiões com maiores índices de exclusão 
social e adensamento populacional. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 107 da Lei 
Complementar Nacional nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 
quando estabelece que a Defensoria Pública do Estado 
poderá atuar por intermédio de núcleos ou núcleos 
especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às 
regiões com maiores índices de exclusão social e 
adensamento populacional; 

CONSIDERANDO a população do Polo de Tabatinga no 
importe de 230.988 pessoas; a população do Polo de 
Eirunepé de 149.439 pessoas; a população do Polo de 
Tefé de 159.337 pessoas; a população do Polo de 
Itacoatiara de 202.728 pessoas; a população do Polo de 
Humaitá de 231.504 pessoas; a população do Polo de 
Lábrea de 13.054 pessoas; a população do Polo de 
Iranduba de 217.248 pessoas; a população do Polo de 
Manacapuru de 207.835 pessoas; a população do Polo 
de Parintins de 184.759 pessoas; a população do Polo de 
São Gabriel da Cachoeira de 96.061 pessoas; a 
população do Polo de Coari de 84.762 pessoas; a 
população do Polo de Maués de 62.212 pessoas. 

RESOLVE 

Art. 1º Ficam criados 12 (doze) Polos de Atendimento e 
suas respectivas cidades integrantes de acordo com lista 
abaixo: 

I – Polo do Alto Solimões: Tabatinga, Amaturá, Atalaia do 
Norte, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, São 
Paulo de Olivença, Tonantins; (Alterado pela Resolução 
nº 018/2019-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
17.6.2019)  

II – Polo do Juruá: Eirunepé, Carauari, Guajará, Ipixuna, 
Itamarati, Envira; (Alterado pela Resolução nº 018/2019-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 17.6.2019)   

III – Polo do Médio Solimões: Tefé, Maraã, Juruá, Uarini, 
Alvarães, Jutaí, Fonte Boa, Japurá; (Alterado pela 
Resolução nº 023/2019-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 17.7.2019) 

IV – Polo do Médio Amazonas: Itacoatiara, Itapiranga, 
Silves, Urucará, São Sebastião do Uatumã, Urucurituba; 
(Alterado pela Resolução nº 001/2020, publicada no 
DOE/DPE em 15.1.2020) 

V – Polo do Madeira: Humaitá, Nova Olinda do Norte, 
Borba, Novo Aripuanã, Manicoré, Apuí; (Alterado pela 
Resolução nº 018/2019-CSPDE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 17.6.2019) 

VI – Polo do Purus: Lábrea, Canutama, Tapauá, Boca do 
Acre, Pauini; (Alterado pela Resolução nº 018/2019-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 17.6.2019) 

VII – Polo da Região Metropolitana: Iranduba, Careiro da 
Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Autazes, 
Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva; (Alterado pela 
Resolução nº 001/2020-CSPDE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 15.1.2020) 

VIII – Polo do Rio Negro-Solimões: Manacapuru, Anamã, 
Anori, Beruri, Caapiranga, Novo Airão, Codajás; 
(Alterado pela Resolução nº 018/2019-CSPDE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 17.6.2019) 

IX – Polo do Baixo Amazonas: Parintins, Barreirinha, 
Nhamundá, Boa Vista do Ramos; (Alterado pela 
Resolução nº 018/2019-CSPDE/AM, publicada no 
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DOE/DPE em 17.6.2019) 

X – Polo do Alto Rio Negro: São Gabriel da Cachoeira, 
Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro; (Alterado pela 
Resolução nº 018/2019-CSPDE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 17.6.2019) 

XI – Polo de Coari: Coari; 

XII – Polo de Maués: Maués; 

Parágrafo único. A implantação do polo atenderá ao 
disposto na Emenda Constitucional nº 80/2014 e aos 
dispositivos da Lei Complementar Nacional nº 80/94 e Lei 
Complementar Estadual nº 01/90, que estabelece que se 
dará, prioritariamente, atendendo as regiões com 
maiores índices de exclusão social e adensamento 
populacional, por ato do Defensor Público Geral. 

Art. 2º Cada um dos polos contará com pelo menos 01 
(um) cargo de Analista Jurídico de Defensoria Pública e 
01 (um) cargo de Assistente Técnico de Defensoria, 
previstos na Lei Estadual nº 4.077/2014, com concurso 
público e lotação específicos para a cidade sede do Polo.  

Art. 3º A presente Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

Manaus/AM, 23 de janeiro de 2020. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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