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PORTARIA N.º 091/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei Promul-
gada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.000539/2022-90, datado de 21/01/2022; 

RESOLVE: 
NOMEAR João da Silva Queroga, a contar de 
21/01/2022, ao cargo de provimento em comis-
são de Assessor Técnico I DPE- 2, previsto na 
Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014 e suas alterações, 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 ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 24 de 
janeiro de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 093/2022-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 
20000.000603/2022-32, datado de 
24.01.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 

Nome: JONAS PEREIRA FALCÃO 

Cargo: Analista em Gestão Especializada de 
Defensoria 

Trecho: Manaus/Maués/Manaus 

Período: 02 a 04.02.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 03 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 486,40 
3. Valor das Diárias: R$ 1.459,20 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 194,56 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.653,76 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar fiscalização e medição mensal da 
construção da Unidade de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
no município de Maués. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 0094/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DOA MAZONAS, 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 Pú-
blico Geral para designar os membros da De-
fensoria Pública para o desempenho de tarefas 
especiais no âmbito da Defensoria Pública do 
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Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, 
de 30 de março de 1990;  
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para a prática de atos de gestão 
administrativa e financeira da Defensoria 
Pública, na forma do art. 9º, inciso XII da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público-Geral para planejar e coordenar, em 
todo o Estado, a política de assistência 
judiciária aos necessitados; 
CONSIDERANDO a necessidade de prestar 
assistência jurídica aos assistidos residentes 
no interior do Estado do Amazonas, e tendo em 
vista a insuficiência de recursos, que inviabiliza 
a instalação de todos os Polos do Interior do 
Estado; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 1393/2021-
GDPG/DPE/AM, republicada no Diário Oficial 
Eletrônico no dia 14 de dezembro de 2021, Ano 
7, Edição 1.603, Pág. 1-3, que designou 
membros e servidores para atuação no 6º Ciclo 
do Projeto Adote uma Comarca; 
CONSIDERANDO o pedido constante no 
Processo nº 20000.000599/2022-11; 

RESOLVE: 
I – CESSAR parcialmente os efeitos da Portaria 
nº 1393/2021-GDPG/DPE/AM, a partir de 24 de 
janeiro de 2022, no que diz respeito à atribuição 
do Adicional previsto no art. 31, XI, da Lei 
4.077/2014, no valor correspondente ao nível 6, 
do Anexo XII, da mesma lei, com redação dada 
pela Lei Estadual n.º 4.831/201 à servidora Ana 
Gabrielle Costa Barroncas Pará; 
 
II – DESIGNAR a aludida servidora para 
assessorar o Defensor Público Ali Assaad 
Hamade de Oliveira nos processos referentes à 
Comarca de Novo Aripuanã, atribuindo-lhe, a 
contar de 24/01/2022 até o dia 07/03/2022, o 
Adicional previsto no art. 31, XI, da Lei 
4.077/2014, no valor correspondente ao nível 6, 

do Anexo XII, da mesma lei, com redação dada 
pela Lei Estadual n.º 4.831/2019. 
III – DESIGNAR o servidor André Henrique 
Bezerra Rebello para assessorar o Defensor 
Público Ali Assaad Hamade de Oliveira nos 
processos referentes à Comarca de 
Urucurituba atribuindo-lhe, a contar de 
24/01/2022 até o dia 07/03/2022, o Adicional 
previsto no art. 31, XI, da Lei 4.077/2014, no 
valor correspondente ao nível 6, do Anexo XII, 
da mesma lei, com redação dada pela Lei 
Estadual n.º 4.831/2019.  
IV – SUSPENDER o pagamento dos adicio-

nais mencionados nos incisos II, III quando os 

servidores estiverem usufruindo férias, folgas 

ou licenças. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
24 de janeiro de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 095/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
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CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.000603/2022-32, datado de 24.01.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: LUAN FARIAS HAYDEN 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1  

Trecho: Manaus/Maués/Manaus 

Período: 02 a 04.02.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 03 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor das Diárias: R$ 1.316,91 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 175,58 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.492,49 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar servidor na realização de fiscaliza-
ção e medição mensal da construção da Uni-
dade de Atendimento da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas no município de Maués. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 24 de 
janeiro de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

 
PORTARIA N.º 0096/2022-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 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 20000.000490/2022-75; 
 
 
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 Madeira, Baixo 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, 

25 de janeiro de 2022. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 097/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2022                         Ano 8, Edição 1.630 Pág. 4/31 

 

 

 

 

 

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

da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 

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

Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO a Lei nº 4.077, de 11 de se-

tembro de 2014, que instituiu o Quadro de Ser-

vidores Auxiliares da Defensoria Pública do Es-

tado do Amazonas e o respectivo Plano de Car-

gos, Carreiras e Remunerações e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 021/2019-

CSDPE/AM, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-

ção 1.029 de 05/07/2019; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 917/2019-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial, de 

21/08/2019, edição 1.061, pág. 2/7; 

CONSIDERANDO o constante no Processo nº 

20000.009404/2021-17, datado de 28/12/2021; 

RESOLVE: 

REENQUADRAR, nos termos do disposto no 

Anexo X da Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 

2014, a servidora da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas abaixo especificada: 

Nome Cargo 
Classe/ 
Padrão 
Atual 

Contagem 
de Tempo 
da 2ª Pro-
gressão 

Classe/ 
Padrão 
após 2ª 

Progres-
são 

Sonieni Ma-
ria Correa e 
Sousa 

Assistente 
Técnico de 
Defensoria 

C/3 
18.03.2018 

a 
18.03.2020 

C/4 - 
Horizon-

tal 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 25 de janeiro de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 098/2022-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 
20000.000068/2022-10, datado de 
07.01.2022;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Subdefensor 
Público Geral: 

Nome: THIAGO NOBRE ROSAS 

Cargo: Subdefensor Público Geral 

Trecho: Manaus/Maués/Manaus 

Período: 07 a 09.02.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 03 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 697,08 
3. Valor das Diárias: R$ 2.091,24 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 
278,83 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.370,07 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar tratativas quanto a conclusão da 
tentativa de acordo referente ao conflito que 
envolve a organização sem fins lucrativos 
denominada “Mama Ekos” 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
25 de janeiro de 2022. 
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Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

 
PORTARIA N.º 099/2022-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: 
I – DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª 
Classe Suelen Paes dos Santos Menta para 
exercer, cumulativamente, suas funções na De-
fensoria Pública de 1ª Instância Especializada 
no Atendimento de Registros Públicos, no perí-
odo de 01 a 24 de fevereiro de 2022; 
 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), propor-
cional ao período supracitado, sobre os venci-
mentos da Defensora Pública mencionada 

neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Com-
plementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990, alterado pela Lei Complementar Estadual 
n. 196, de 13 de maio de 2019, e regulamentado 
pela Resolução nº 013 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, desde que o membro já não 
perceba a vantagem em razão de outra cumula-
ção simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 25 de 
janeiro de 2022. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº 04/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
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legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
  VI – o desempenho das atividades dos servi-

dores e estagiários da Defensoria Pública cor-

reicionada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
31/01/2022  

 
 

a  
04/02/2022 

10ª DP de 1ª Instância Criminal 

 
 
 
 
PORTARIA Nº 05/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
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VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
31/01/2022  

a  
04/02/2022 

 
 
11ª DP de 1ª Instância Criminal 

 
 
PORTARIA Nº 06/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  

Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
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AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

 
Vitor Kikuda 

Corregedor Geral da DPE/AM  
em exercício 

 
ANEXO ÚNICO 

 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
31/01/2022  

a  
04/02/2022 

 
2ª DP de 1ª Instância de Atendi-

mento Prisional 

 
PORTARIA Nº 07/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 

I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

 
Vitor Kikuda 

Corregedor Geral da DPE/AM  
em exercício 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
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Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
31/01/2022  

a  
04/02/2022 

 
4ª DP de 1ª Instância de Aten-

dimento Prisional 

PORTARIA Nº 08/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

 
 Vitor Kikuda 

Corregedor Geral da DPE/AM  
em exercício 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
07/02/2022  

a  
11/02/2022 

 
 
9ª DP de 1ª Instância de Família 

 
PORTARIA Nº 09/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
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de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
ANEXO ÚNICO 

 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
07/02/2022 

 a 
 11/02/2022 

 
 
26ª DP de 1ª Instância de Famí-

lia 

 
 

PORTARIA Nº 10/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
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Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos servido-

res e estagiários da Defensoria Pública correici-

onada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
07/02/2022 

a 
11/02/2022 

 
 
9ª DP de 1ª Instância Criminal 

 
PORTARIA Nº 11/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
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VI – o desempenho das atividades dos servido-

res e estagiários da Defensoria Pública correici-

onada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
07/02/2022  

a 
 11/02/2022 

 
3ª DP de 1ª Instância de Atendi-

mento Prisional 

 
 

PORTARIA Nº 12/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
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sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

 
 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
14/02/2022  

a 
 18/02/2022 

 
 
17ª DP de 1ª Instância de Famí-

lia 

 
 
PORTARIA Nº 13/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 

expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  
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em exercício 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
14/02/2022  

a  
18/02/2022 

 
 

25ª DP de 1ª Instância de Famí-
lia 

 
 
PORTARIA Nº 14/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 

IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 
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14/02/2022 

 a 
 18/02/2022 

 
 
2ª DP de 1ª Instância da Infân-

cia e Juventude 

 
 

PORTARIA Nº 15/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos servido-

res e estagiários da Defensoria Pública correici-

onada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 

as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
14/02/2022 

 a  
18/02/2022 

 
3ª DP de 1ª Instância da Infân-

cia e Juventude -  Junto à Dele-
gacia 

 
 
PORTARIA Nº 16/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
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de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos servido-

res e estagiários da Defensoria Pública correici-

onada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
  

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
14/02/2022 

 a  
18/02/2022 

 
 
4ª DP de 1ª Instância da Infân-

cia e Juventude – Juizado Infra-
cional 

 
 
PORTARIA Nº 17/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
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Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

 
Vitor Kikuda 

Corregedor Geral da DPE/AM  
em exercício 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
21/02/2022  

a  
25/02/2022 

 
 
1ª DP de 1ª Instância da Infân-

cia e Juventude 

 
 
 
 
PORTARIA Nº 18/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
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Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos servido-

res e estagiários da Defensoria Pública correici-

onada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
21/02/2022  

a  
25/02/2022 

 
 
1ª DP de 1ª Instância de Família 

 
 

PORTARIA Nº 19/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
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sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
ANEXO ÚNICO 

 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

 
21/02/2022 

 a 
 25/02/2022 

 
 

 DP de 1ª Instância Especiali-
zada de  Atendimento ao Idoso 

 
 
PORTARIA Nº 20/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 

arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 

ANEXO ÚNICO 
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Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
21/02/2022 

 a  
25/02/2022 

 
 
 2ª DP de 1ª Instância Criminal 

 
 
PORTARIA Nº 21/2022-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
RESOLVE:  
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar local 
para os trabalhos, disponibilizando todos os 
arquivos físicos e eletrônicos. 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade correicionada, 
tomados  aleatoriamente. 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 

Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação, com ciência individual e pessoal 
do órgão de execução. 

 Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORIA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 24 de janeiro de 2022. 

Vitor Kikuda 
Corregedor Geral da DPE/AM  

em exercício 
 

ANEXO ÚNICO 
 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
       

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
21/02/2022  

a  
25/02/2022 

 
 DP de 1ª Instância Especiali-

zada em Meio Ambiente e 
Questões Agrárias 
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AVISO N.º 01/2022 - ESCOLA SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO AMAZONAS 
 
Considerando o cenário pandêmico e a 
impossibilidade de realização da tradicional 
prova de processo seletivo de estágio sem 
colocar a população em risco sanitário, o 
DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS torna pública a realização de 
PROCESSO SELETIVO, pelo método de 
apresentação de redação e, aprovado nessa 
primeira etapa, análise curricular, destinado 
a 500 (quinhentas) vagas de Cadastro de 
Reserva de estágio em Direito para lotação 
nas Unidades da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 
  
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 25 de Janeiro de 2022. 

 
RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Diretor da Escola Superior da Defensoria 
Pública do Amazonas 

 
EDITAL Nº 01/2022 - ESCOLA SUPERIOR 
DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS (doc. 00000.001710/2022-
71) 
 
A Escola Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas - ESUDPAM, torna 
pública a abertura de inscrição para a 
realização de processo seletivo para 
CADASTRO DE RESERVA em estágio de 
Direito para lotação nas Unidades da 
Defensoria, nos termos da Lei Nacional nº 
11.788/2008 e Resolução nº 54/2014 - 
CSDPE/AM. 
  
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. Poderão participar do processo seletivo 
estudantes regularmente matriculados em 
Curso de Graduação de Direito em instituições 
públicas ou privadas, credenciadas pelo órgão 
competente e devidamente reconhecido pelo 
MEC. 
1.2. Poderá concorrer às vagas de estágio o 
estudante que comprovar ter coeficiente geral 
de rendimento mínimo de 7,0 (sete) pontos 
médios e estar cursando entre o 5º (quinto) e 
o 8º (oitavo) período ou equivalente para os 
cursos de regime anual. O estudante 
desperiodizado deverá comprovar no ato da 
inscrição as disciplinas não cursadas, devendo 
ainda ter a cursar, no mínimo, 01(um) ano de 
atividades acadêmicas. 
1.3. O processo seletivo ocorrerá em 2 (duas) 
fases: 
1.3.1. A redação ou resposta à questão 
dissertativa: redigida e entregue pela 
plataforma de formulários do Google, dentro 
do prazo de 1(uma) hora, no dia predefinido 
e  conforme critérios estabelecidos no item 
4.6., na qual o estudante deverá obter nota 
igual ou superior a 7,0 (sete), para que seja 
habilitado para a fase de análise curricular; 
1.3.2. Análise Curricular, que será realizada 
conforme item 4.7. 
1.4. No ato da admissão o candidato 
devidamente classificado deverá estar 
cursando no mínimo o 5º (quinto) período, 
ou equivalente para cursos de regime anual. 
1.4.1. Se, entre a realização da seleção e a fase 
de admissão, o candidato aprovado possuir 
menos de 01 (um) ano para conclusão da 
faculdade e não renovar a matrícula, sua 
admissão ficará vedada. 
1.5. O Processo Seletivo se destina ao 
preenchimento das vagas de estágio que 
surgirem, e terá duração de até 1 (um) ano, 
podendo ser prorrogado até o limite de 2 (dois) 
anos, a critério da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 
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1.6. O Termo de Compromisso será celebrado 
por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 
uma vez por igual período, desde que o 
estudante permaneça regularmente 
matriculado na instituição de ensino e venha 
atendendo, satisfatoriamente, às necessidades 
da DPE/AM, não podendo exceder o limite de 
24 (vinte e quatro) meses, exceto quando se 
tratar de estagiário que seja “pessoa com 
deficiência” , nos termos do art. 11, da Lei nº 
11.788/2008. 
1.7. A jornada de atividade em estágio será de 
20 (vinte) horas semanais, distribuídas em 4 
(quatro) horas diárias, pelo período da manhã, 
sem prejuízo das atividades discentes, no 
período de funcionamento da DPE/AM, 
conforme Resolução nº 054/2014 - CSDPE/AM, 
alterada pela Resolução nº 04/2015 - 
CSDPE/AM. 
1.8. Do total de bolsas de estágio, 10% (dez por 
cento) serão reservadas para pessoas com 
deficiência - PcD, na forma do art . 17, §5º da 
Lei nº 11.788/2008, desde que as atividades do 
estágio sejam compatíveis com a deficiência, a 
ser comprovada mediante laudo médico, 
apresentado em original ou cópia autenticada. 
1.9. Do total de bolsas de estágio, 30% (trinta 
por cento) serão reservadas para pessoas que 
se autodeclararem negras (pretas ou pardas), 
indígenas e quilombolas no ato da inscrição no 
processo seletivo, conforme o quesito cor ou 
raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística IBGE, sendo vedada 
qualquer solicitação por parte do candidato 
após a conclusão da inscrição.  
1.10. O(a) candidato(a) autodeclarado(a) 
negro(a) será convocado(a) para entrevista 
pessoal com a Comissão Especial destinada a 
avaliar o seu pertencimento à população negra, 
após a publicação da lista com o resultado final 
de aprovados.  
1.11. O(a) candidato(a) autodeclarado(a) 
indígena será convocado(a) para comprovar o 
pertencimento à população indígena perante a 

Comissão Especial, o que será realizado por 
meio da apresentação de ao menos um dos 
seguintes documentos: 1 - declaração de sua 
respectiva comunidade sobre sua condição de 
pertencimento étnico, assinada por pelo menos 
duas lideranças reconhecidas; 2 - documento 
emitido pela FUNAI que ateste sua condição.  
1.12. A condição de quilombola dos(as) 
candidatos(as) deverá ser comprovada com 
certidão expedida pela Fundação Cultural dos 
Palmares, sendo vedada qualquer solicitação 
por parte do candidato(a) após a conclusão da 
inscrição no certame. 
1.13. As candidatas e os candidatos negros, 
indígenas, quilombolas e PCDs concorrerão 
concomitantemente às vagas reservadas e às 
vagas destinadas à ampla concorrência, de 
acordo com a sua classificação no concurso. | - 
As candidatas e os candidatos negros, 
indígenas, quilombolas e PCDs aprovados (as) 
dentro do número de vagas oferecido para a 
ampla concorrência não serão computados 
para efeito do preenchimento das vagas 
reservadas. || - Em caso de desistência de 
candidato(a) negro(a), indígena, quilombola e 
PCD aprovado em vaga reservada, a vaga será 
preenchida pelo candidato(a) negro(a), 
indígena, quilombola ou PCD posteriormente 
classificado. III - Na hipótese de não haver 
número de candidatos negros, indígenas, 
quilombolas e PCDs aprovados suficiente para 
ocupar as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos 
demais candidatos aprovados, observada a 
ordem de classificação.  
1.14. A nomeação das candidatas e candidatos 
aprovados respeitará os critérios de alternância 
e proporcionalidade, que considerem a relação 
entre o número de vagas reservadas a 
candidatas e candidatos com deficiência, 
negros, indígenas ou quilombolas.  
1.15. O candidato que desejar concorrer às 
vagas reservadas aos PcD´s deverá declarar 
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no ato da inscrição a natureza e o grau de 
incapacidade que possui. 
1.16. Se não houver inscrição e/ou aprovação 
de candidatos PcD´s, ou se o número de 
aprovados não atingir o limite a estes 
reservados, as vagas serão revertidas, no todo 
ou em parte, aos demais candidatos. 
1.17. O acesso dos candidatos à reserva de 
vagas obedecerá ao regulamento do concurso 
público, na forma do art. 46 da Lei 
Complementar no 01/1990.  
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1. As inscrições serão realizadas de forma 
eletrônica pelo link 
<http://bit.ly/EstagioDPEAM2022> – formulário 
google no período de 26 a 31 de janeiro de 
2022, com envio no mesmo período da 
documentação probatória anexada ao 
respectivo formulário de inscrição. 
 
2.2. Para realizar a inscrição, o candidato ou 
procurador deverá: 
 

a) Atender aos requisitos de habilitação do 
item 1.2; 

b) Preencher todas as informações solici-
tadas no formulário do link 
<http://bit.ly/EstagioDPEAM2022>; 

c) Anexar, ao formulário de inscrição, no 
respectivo prazo, a ficha de inscrição 
(anexo I) preenchida e assinada, a 
documentação probatória dos requisitos 
de inscrição e os títulos, em arquivo 
PDF. 

2.3. As inscrições para os participantes da cota 
racial deverão atender aos critérios 
estabelecidos nos itens 1.9 e seguintes deste 
edital, apresentando a autodeclaração.  
2.4. As inscrições das “pessoas com 
deficiência” - PcD’s deverão atender aos 
critérios estabelecidos no item 1.8 e seguintes 
deste edital. 

2.5. O pedido de inscrição implicará o 
conhecimento e aceitação, pelo candidato, de 
todas as normas e condições deste edital. 
  
3. DA BOLSA 
3.1. Ao estagiário será oferecida bolsa mensal 
no valor de R$ 879,00 (oitocentos e setenta e 
nove reais), auxílio-transporte no valor de 
R$ 167,20 (cento e sessenta e sete reais e vinte 
centavos), além de seguro contra acidentes 
pessoais, nos termos da Lei nº 11.788/2008. 
 
4. DA AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO E 
POSTERIOR ANÁLISE CURRICULAR  
4.1. O processo seletivo será realizado em 2 
(duas) fases: 
4.1.1. Os(as) candidatos(as) serão 
submetidos(as) à avaliação “on-line” em link 
que receberão em e-mail cadastrado no ato de 
inscrição, na qual o estudante deverá obter 
nota igual ou superior a 7,0 (sete), para que 
seja habilitado para a fase de análise 
curricular; 
4.1.1.1. A elaboração da resposta “on-line” 
ocorrerá no dia 2/2/2022, com duração de 1 
(uma) hora, entre 15 horas e 16 horas; 
4.1.1.2. Serão avaliados o pensamento lógico, 
a coesão da redação da resposta e ainda a 
harmonia com os princípios institucionais da 
Defensoria Pública, nos termos do item 4.6; 
4.1.1.3. Os(as) candaditos(as) estão 
sujeitos(as) à análise de plágio o qual, caso 
constatado, implicará em exclusão do processo 
seletivo. 
1.3.2. Análise Curricular, nos termos do item 
4.3 e 4.4 deste Edital. 
4.2. A Lista de Inscrições dos candidatos 
habilitados e a respectiva classificação, em 
conformidade com os itens 1.1, 1.2, 4.5 e 5.3 
será divulgada no site e no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria. 
4.3. A avaliação curricular abrangerá: a) 
existência de participação em projetos 
científicos e publicação de artigos da mesma 

http://bit.ly/EstagioDPEAM2022
http://bit.ly/EstagioDPEAM2022
http://bit.ly/EstagioDPEAM2022
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natureza; b) existência de experiência 
profissional prévia, em especial com natureza 
de estágio jurídico; c) Maior número de 
semestres concluídos na Faculdade de Direito; 
d) Coeficiente acadêmico (critério de 
desempate). 
4.4. Os elementos de avaliação devem ser 
demonstrados por documentos hábeis e 
preenchimento de currículo na plataforma 
Lattes <http://lattes.cnpq.br/>. 
4.5. Terá sua sua inscrição cancelada e será 
automaticamente eliminado do processo 
seletivo o candidato que não apresentar a 
redação nos termos do item 4.1.1. ou não 
apresentá-la em caracteres legíveis ao 
examinador, e não lastrear de documentação 
mínima os elementos do item 4.3 ou que, 
instado a enviar a redação legível e a 
demonstrar a veracidade dos citados requisitos 
do item 4.3, quedar inerte no prazo de 2 (dois) 
dias úteis. 
4.6. A avaliação da redação terá os seguintes 
critérios: 
 

TABELA DA PONTUAÇÃO DA REDAÇÃO 

ITEM PONTOS 

Nº Especificação Critério  Valor 
máxim
o 

Total 
obtido 

Total 
obtido 

1 Legibilidade Reprova
tivo 

- -   

2 Estrutura de 
texto 
argumentativo 
(introdução, 
desenvolvimen
to e 
conclusão) 

Somativ
o 

 

2,0    

3 Uso da língua Somativ 6,0    

portuguesa 
(ortografia; 
sintaxe de 
concordância 
(verbal e 
nominal), de 
regência 
(verbal e 
nominal) e de 
colocação 
pronominal; 
conexão 
textual) 

o 

4 Elaboração de 
proposta de 
intervenção 
para o 
problema 
abordado em 
harmonia com 
os Princípios 
constitucionais 
e institucionais 
da Defensoria 
Pública 

Somativ
o 

2,0    

- TOTAL DE 
PONTOS 

10,00 -    

 
4.7. A avaliação de títulos obedecerá ao 
seguinte critério: 
 

TABELA DA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

ITEM PONTOS 

Nº Especificação Total 
possív
el 

Valor 
unitári
o 

Quanti
dade 
máxim
a 
comp
utável 

Total 
obtido 

1 Participação 
em projeto de 
pesquisa 
científico 

1,5 0,
5 

3 
partici
paçõe
s 

  

2 Publicação de 
artigo de 
científico 

2,0 0,
5 

4 
publica
ções 
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3 Estágio 
Jurídico 
anterior 

2,0 0,1 por 
mês 

20 
meses 

  

4 Experiência 
profissional 
prévia 

0,5 0,1 por 
semes
tre 

5 
semes
tres 

  

5 Semestre 
concluído de 
graduação em 
Direito 

4,0 0,5 por 
semes
tre 
concluí
do 

8 
semes
tres 

  

- TOTAL EM 
TÍTULOS 

10,00 - -   

 
 
5. DA CLASSIFICAÇÃO 
5.1. Os 500 (quinhentos) candidatos mais bem 
avaliados no processo seletivo (com a soma da 
redação e da análise curricular) integrarão a 
lista final de aprovados para o cadastro reserva 
da DPE/AM. 
5.2. A correição e confirmação da 
autoavaliação curricular se dará por 
avaliadores que analisarão os elementos do 
item 4.3   
5.3. Será automaticamente desclassificado o 
candidato que não apresentar a redação nos 
termos do item 4.1.1 ou que tenha coeficiente 
inferior a 7.0 (sete) e não esteja cursando, ao 
menos, o 5º (quinto) período ou equivalente . 
5.4. Em caso de empate nos critérios 
decorrentes do item “a”, “b” e “c” do item 4.3, 
desempate classificatório ocorrerá na análise 
de coeficiente (item 4.3, item “d”).  
5.5. Em caso de permanência de empate, terá 
preferência o candidato que tiver mais idade. 
5.6. A lista de classificação será elaborada em 
ordem decrescente de avaliação. 
 
6. DA CONVOCAÇÃO 
6.1. O preenchimento das vagas obedecerá 
rigorosamente à ordem de classificação final e 
será realizado ao longo do ano de 2022 e/ou 

até o final do cadastro reserva, não invalidando 
o certame anterior vigente.  
6.1.1. O candidato aprovado será convocado 
por meio de edital a ser publicado no endereço 
eletrônico da DPE/AM, bem como através do 
endereço eletrônico indicado no ato da 
inscrição. 
6.2. O candidato convocado terá o prazo de 03 
(três) dias úteis para comparecer ao Centro de 
Estágio Acadêmico, localizada na  Rua 24 de 
maio, nº 321 - Centro, no horário de 08h às 13h, 
fone: 98408-5237, munido dos originais dos 
seguintes documentos: 
I -  Duas fotos 3x4; 
II - Declaração de matrícula emitida pela 
instituição de ensino (original e cópia); 
III - Certidão de Antecedentes Criminais: 
Estadual e Federal; 
IV - Currículo; 
V - Duas cópias dos seguintes documentos 
pessoais, que deverão ser conferidos com os 
respectivos originais: 
a) Carteira de Identidade (RG) 
b) CPF; 
c) Comprovante Residencial. 
d) Cópia do Cartão Bradesco.  
VI - Os candidatos que forem Pcd’s - “pessoas 
com deficiência” deverão apresentar laudo 
médico atestando a espécie, o grau ou o nível 
da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença – CID. 
Parágrafo único. O Termo de Compromisso de 
Estágio deverá ser firmado em 4 (quatro) vias, 
assinadas pelo estagiário, se maior for, ou seu 
representante legal, se menor de 18 (dezoito) 
anos, pela instituição de ensino e pelo chefe da 
respectiva unidade gestora ou administrativa, 
ficando cada um dos subscritores com uma via 
do referido termo. 
6.3. É de inteira responsabilidade do candidato 
manter seus dados pessoais atualizados para 
viabilizar os contatos necessários. 
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6.4. A não apresentação no prazo acima 
referido implica renúncia à vaga, podendo, a 
partir de então, proceder-se à convocação do 
próximo candidato na ordem de classificação. 
6.5. Idêntico procedimento será feito em razão 
de ausência de documentação e recusa a 
iniciar as atividades no prazo estabelecido pela 
DPE/AM, quando da convocação. 
6.6. O preenchimento das vagas de estágio 
ocorrerá após a homologação do resultado final 
de acordo com as necessidades da DPE/AM. 
6.7. A aprovação no processo seletivo não gera 
direito subjetivo à convocação. 
  
7. DOS RECURSOS 
7.1. Será admitido recurso para a ESUDPAM 
interposto no prazo de 1 (um) dia útil, a contar 
da publicação do:  
a) Edital de divulgação de habilitados e 
classificados;  
c) Resultado Final. 
7.2. O recurso deverá ser elaborado 
tempestivamente em formulário específico 
(ANEXO III), fazendo-se acompanhar, 
imprescindivelmente, das respectivas razões, 
sob pena de não conhecimento. 
7.3. A homologação do processo seletivo 
somente será submetida à Defensoria Pública 
Geral, após o julgamento de todos os recursos. 
 
8. DO CURSO DE CAPACITAÇÃO  
8.1. O candidato aprovado deverá participar do 
curso de capacitação, essencialmente os 
sistemas PRÓTON e SOLAR da DPE, 
disponíveis na plataforma COURSIFY.  Basta 
que o setor de cada estagiário solicite a 
inscrição diretamente ao e-mail: 
dti@defensoria.am.gob.br, informando nome, 
e-mail e telefone do estagiário. 
  
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. O Termo de Compromisso poderá ser 
rescindido a qualquer momento por 
conveniência das partes. 

9.2. A realização do estágio não estabelece 
vínculo empregatício do estudante com a 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
9.3. O processo seletivo terá validade de 1 (um) 
ano, prorrogável, a critério da ESUDPAM, uma 
única vez, por igual período. 
9.4. Será possível o pedido de final de fila, uma 
única vez, devendo este ser realizado por 
escrito após a convocação para assunção do 
cargo. 
9.5. Quaisquer informações referentes ao 
processo seletivo poderão ser obtidas na 
ESUDPAM ou através do e-mail: 
inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br. 
9.6. Todas as comunicações referentes ao 
processo seletivo serão realizadas por meio 
eletrônico, devendo o candidato verificar 
periodicamente o e-mail que informou no 
momento da inscrição, bem como acompanhar 
os informes nos sítios da internet indicados. 
9.7. A divulgação do Resultado Preliminar do 
Processo Seletivo de Estágio será feita 
através do site www.defensoria.am.gov.br e no 
seu Diário Oficial Eletrônico. 
9.8. A divulgação do Resultado final do 
Processo Seletivo de Estágio será feita através 
do site www.defensoria.am.gov.br e no seu 
Diário Oficial Eletrônico. 
9.9. Integra este edital o conteúdo programático 
(Anexo I). 
9.10. Os casos omissos serão direcionados e 
solucionados pela  ESUDPAM. 
  
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 25 de janeiro de 2022.  
   
RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Diretor da Escola Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas 
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ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

Identificação do candidato 
NOME: 
NOME SOCIAL (se houver): 
DATA DE NASCIMENTO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E ÓRGÃO 
EXPEDIDOR: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: 
ÁREA DE PREFERÊNCIA NO ESTÁGIO: (_) 
Cìvel (_) Família (_) Criminal 
 
Pessoa com deficiência: (__) Sim (__) Não 
Necessita de apoio especial para participação 
na prova? (__) Sim (__) Não 
 

Identificação da Instituição de Ensino 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES): 
CURSO: 
SEMESTRE: 

Documentos Anexados 
(__) Ficha de inscrição preenchida e assinada 
(__) Currículo Lattes em PDF 
(__) Histórico da IES de notas com coeficiente 
geral 
(__) Declaração da IES informando período 
cursado pelo candidato 
(__) Declaração de Estágio jurídico anterior. 
Quantidade: __ 
(__) Declaração de exercício profissional 
prévio. Quantidade: __ 
(__) Declaração de participação em projeto 
científico. Quantidade: __ 
(__) Artigo científico digitalizado ou declaração 
de publicação. Quantidade: __ 
(__) Tabela de pontuação de títulos 
preenchida preenchida. 
(__) Formulário assinado de autodeclaração 
para participação como negro/pardo. 
(__) Outros. Quais? 
_____________________________________. 

 
 
 

Declaração Pessoal 
Declaro para todos os fins de direito e sob as 
penas da Lei, que eu, 
_____________________________________ 
(nome do candidato) tenho coeficiente geral 
NÃO inferior a 7,0 (sete) pontos e que estou 
cursando o nível superior de Direito em período 
NÃO inferior ao 5º semestre ou equivalente. 
 

______________________________ 
Assinatura do candidato 

 
FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO 

 
Eu, _________________________, declaro 
ser negro(a) de cor preta ou parda e assumo a 
opção de concorrer às vagas por meio do 
Sistema de Cotas para negros(as), de acordo 
com os critérios e procedimentos inerentes ao 
sistema. As informações prestadas nesta 
declaração são de minha inteira 
responsabilidade, estando ciente que poderei 
responder criminalmente no caso de falsidade. 
________________, ..... de janeiro de 2022. 

 
_______________________________ 

 
 

ANEXO II 
TABELA DA PONTUAÇÃO DE TÍTULOS 

ITEM PONTOS 

Nº Especificação Total 
possív
el 

Valo
r 
unit
ário 

Quanti
dade 
máxim
a 
comp
utável 

Total 
obtido 

1 Participação 
em projeto de 
pesquisa 
científico 

1,5 0,5 3 
partici
paçõe
s 
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2 Publicação 
de artigo de 
científico 

2,0 0,5 4 
public
ações 

  

3 Estágio 
Jurídico 
anterior 

2,0 0,1 
por 
mês 

20 
meses 

  

4 Experiência 
profissional 
prévia 

0,5 0,1 
por 
sem
estr
e 

5 
semes
tres 

  

5 Semestre 
concluído de 
graduação 
em Direito 

4,0 0,5 
por 
sem
estr
e 
con
cluí
do 

8 
semes
tres 

  

- TOTAL EM 
TÍTULOS 

10,00 - -   

Pessoa com Deficiência: (__) SIM - (__) NÃO 

Dados para aplicação de critério de desempate 

Coeficiente Geral   

Nascimento   Id
ad
e 

 

 
 

ANEXO III 
FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO 
Eu,_________________________________, 
portador(a) do RG nº. __________________ e 
CPF nº ____________________, candidato a 
uma vaga no Processo Seletivo de estagiário 
da DP/AM, apresento RECURSO junto à 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO AMAZONAS (ESUDPAM), 
contra o resultado de habilitação ou 

classificação do Processo Seletivo nos termos 
do respectivo edital. 

OBJETO DO RECURSO: 
 
 
 
 
 
 

 

FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS DO 
RECURSO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEDIDO RECURSAL: 
 
 
 

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

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 25 de Janeiro de 2022. 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA                                                                
Diretor da Escola Superior da Defensoria 

Pública do Amazonas 
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