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PORTARIA N.º 1242/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, da Lei Com-
plementar n.º 01, de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
n.º 51, de 21.07.2004. 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão admi-
nistrativa, na forma do inciso V, do art. 9º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o Edital de Resultado Final 
nº 17/2018, publicado no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM, edição 894 de 10/12/2018; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 1234/2019-
GDPG/DPE/AM, que trata da nomeação do 
candidato Luiz Gustavo do Nascimento Car-
doso, 24ª classificado no concurso, para o pre-
enchimento da 20ª vaga, no cargo de Defensor 
Público de 4ª Classe; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.009462/2019-18; 

RESOLVE: 
NOMEAR, nos termos do inciso VIIl, do art. 9º, 
da Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 
1990, à vista de habilitação em concurso pú-
blico, para exercer o cargo de Defensor Público 
de 4ª Classe da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, os candidatos abaixo especifica-
dos: 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
VAGA 

 
CLASSIFICAÇÃO 

ENALE DE CASTRO COU-
TINHO 

21ª 25ª 

JESSICA CRISTINA MELO 
DE MATOS 

22ª 26ª 

RODRIGO SANTOS VALLE 23ª 27ª 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
01 de novembro de 2019. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 1243/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, da Lei Com-
plementar n.º 01, de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
n.º 51, de 21.07.2004. 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão admi-
nistrativa, na forma do inciso V, do art. 9º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o Edital de Resultado Final 
nº 17/2018, publicado no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM, edição 894 de 10/12/2018; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 1230/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Ele-
trônico da DPE/AM, edição n.º 1.105 de 
29/10/2019, que trata da exoneração, a pedido, 
a contar de 04/11/2019, do Defensor Público de 
4ª Classe José Maria Arcanjo Alves Filho, cons-
tante no Processo nº 20000.009439/2019-23; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 1242/2019-
GDPG/DPE/AM, que trata da nomeação dos 
candidatos Enale de Castro Coutinho, Jessica 
Cristina Melo de Matos, Rodrigo Santos Valle, 
25º, 26º e 27º classificados no concurso, para o 
preenchimento das 21ª, 22ª e 23ª vagas, no 
cargo de Defensor Público de 4ª Classe, res-
pectivamente; 
CONSIDERANDO o Termo de Pedido de Final 
de Fila apresentado pelo 28º classificado para 
cargo de Defensor Público de 4ª Classe, nos 
autos do Processo nº 20000.009626/2019-15, 
Alexandre Marinho Vilela dos Santos; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.001128/2019-16; 

RESOLVE: 
I - HOMOLOGAR o pedido de reposiciona-
mento para o final de fila da lista de classifica-
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ção dos aprovados no certame, do Senhor Ale-
xandre Marinho Vilela dos Santos, aprovado 
em 28º lugar no cargo de Defensor Público de 
4ª Classe da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, conforme consta no Processo nº 
20000.009626/2019-15 
II - NOMEAR, a contar de 04 de novembro de 
2019, nos termos do inciso VIIl, do art. 9º, da 
Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 
1990, à vista de habilitação em concurso pú-
blico, para exercer o cargo de Defensor Público 
de 4ª Classe da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, a candidata abaixo especificada: 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
VAGA 

 
CLASSIFICAÇÃO 

MARÍLIA OLIVEIRA MARTINS 4ª 29ª 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
01 de novembro de 2019. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
 

RESOLUÇÃO Nº 033/2019-CSDPE/AM 

Altera a Resolução n. 
12/2016-CSDPE/AM  

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

CONSIDERANDO que compete ao Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas exercer as atividades consultivas, 
normativas e decisórias, nos termos do art. 102, 
da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e 
art. 1º do Regimento Interno do CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO o art. 74, §4º, da Lei Comple-
mentar n. 01, de 30 de março de 1993, com re-
dação dada pela Lei Complementar n. 196, de 
13 de maio de 2019, que, por sua vez, remeteu 
ao Conselho Superior a regulamentação do adi-
cional previsto no art. 7º, XVII, da CRFB;  

RESOLVE: 

Art. 1º O artigo 2º, da Resolução n. 12/2016-
CSDPE/AM, passa a vigorar acrescido do §2º, 
com a seguinte redação: 

Artigo 2º. (...). 
§2º A vantagem de que trata o 
§ 4º do art. 74 da Lei Comple-
mentar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990, será de 1/2. 

 
Art. 2º O parágrafo único, do artigo 2º, da Reso-
lução n. 12/2016-CSDPE/AM, fica renumerado, 
passando a vigorar como §1º. 

Art. 3º Os efeitos desta resolução ficam limita-
dos ao segundo período do exercício vigente, 
passando a possuir eficácia plena nos exercí-
cios subsequentes. 

Art. 4º A Secretaria do Conselho Superior fará 
publicar texto consolidado da Resolução n. 
012/2016-CSDPE/AM concomitantemente à 
presente Resolução. 
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação.  
Publique-se e cumpra-se. 
Manaus, AM, 1º de novembro de 2019. 

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

 
 

RESOLUÇÃO Nº 034/2019-CSDPE/AM 

Altera a Resolução nº 12/2014-
CSDPE/AM  

 

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

CONSIDERANDO que compete ao Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas exercer as atividades consultivas, 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019 Ano 5, Edição 1.108 Pág. 3/41 

 

 

 

 

normativas e decisórias, nos termos do art. 102, 
da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e 
art. 1º do Regimento Interno do CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO que a denegação da preten-
são do assistido, pelo órgão de atuação da De-
fensoria Pública, é medida excepcional, tendo 
lugar apenas nas estritas hipóteses previstas no 
art. 128, XII, da Lei Complementar n. 80/1994; 

CONSIDERANDO que a independência funcio-
nal, embora seja uma garantia imprescindível ao 
exercício da função institucional, não possui ca-
ráter absoluto, podendo ser relativizada em cer-
tas situações, nas quais deve preponderar o in-
teresse institucional e do assistido sobre a con-
vicção particular do membro; 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º O artigo 12, da Resolução n 12/2014-
CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: 

Artigo 12. É prerrogativa dos membros 
da Defensoria Pública deixar de patro-
cinar ação ou de interpor recurso, 
quando manifestamente incabível ou 
inconveniente aos interesses da 
parte, comunicando ao Defensor Pú-
blico Geral as razões do seu proceder. 
(NR) 
Parágrafo único. Discordando o De-
fensor Público Geral das razões apre-
sentadas, observar-se-á o disposto no 
artigo 17. (NR) 
 

Art. 2º O artigo 17, da Resolução n 12/2014-
CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte re-
dação: 

 
Artigo 17. Sobrevindo decisão que re-
conheça o direito do interessado ser 

atendido, o Defensor Público-Geral 
designará 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. 13-A. (NR) 
§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 Geral, que atu-
ará em nome deste, somente podendo 
denegar a pretensão por motivo di-
verso daquele que foi analisado. 
§2º Findo o prazo de 03 (três) dias 
sem manifestação do órgão originário, 
este ficará vinculado à causa, presu-
mindo-se a retratação. 
§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 pará-
grafo anterior. 
§4º Se o Defensor Público Geral, an-
tes de analisar o mérito da denega-
ção, entender pela necessidade de 
novas diligências, devolver-se-á o 
processo para o órgão de origem para 
que as realize, formulando-se nova 
análise quanto ao cabimento da pre-
tensão após o cumprimento das dili-
gências. 
§5º Na hipótese de denegação por 
quebra de confiança, o processo de-
verá ser remetido diretamente para o 
substituto automático, sendo desig-
nado outro membro pelo Defensor Pú-
blico Geral caso não haja substituto ou 
este esteja impedido de atuar. (NR) 

 

Art. 3º A Resolução n 12/2014-CSDPE/AM, 
passa a vigorar acrescida do art. 12-A, com a se-
guinte redação: 
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Artigo 12-A. É defeso ao defensor pú-
blico denegar a pretensão do assistido 
quando o fundamento da recusa for 
contrário a: 
I - Enunciado de súmula dos Tribunais 
Superiores ou do Tribunal de Justiça 
local, cujo teor seja favorável ao assis-
tido; 
II - Tese firmada em incidente de reso-
lução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência, pelos Tri-
bunais 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 hipóteses descritas 
neste artigo, o Defensor Público Geral 
devolverá o processo ao órgão res-
ponsável pela denegação, que deverá 
adotar as providências em favor do 
assistido. 

 
Art. 4º A Resolução nº 12/2014-CSDPE/AM, 
passa a vigorar acrescida do Art. 12-B, com a 
seguinte redação:  
 

Artigo 12-BTodas as denegações de 
atendimento que não forem acolhidas 
pela Diretoria Jurídica e não sejam ob-
jeto de retratação serão encaminha-
das para a Corregedoria. 

 
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação.  
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
Manaus, AM, 1º de novembro de 2019. 
 
 

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

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 035/2019-CSDPE/AM 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos in-
cisos I do artigo 18 da Lei Complementar Esta-
dual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do art. 
102 da Lei Complementar n° 80/1994 e no art. 
1º do Regimento Interno do Conselho Superior 
da Defensoria Pública Estado do Amazonas 
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por deci-
são unânime de seus membros presentes na 
Reunião Ordinária de 10 de outubro de 2019,  
 
CONSIDERANDO que lhe compete o exercício 
do poder normativo no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas 
 
CONSIDERANDO a autonomia funcional da 
Defensoria Pública, na forma do art. 134 da 
Constituição Federal e a necessidade de evitar 
a ingerência de outras instituições no exercício 
das funções constitucionais; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regula-
mentação da atuação de Defensores Públicos 
em audiências oriundas de cartas precatórias; 
 
CONSIDERANDO o entendimento consolidado 
do Supremo Tribunal Federal (RHC 
106.394/MG, j. 30/10/2012) e do Superior Tri-
bunal de Justiça (HC 332.895/SC, j. 
20/10/2016) quanto à necessidade de intima-
ção prévia da Defensoria Pública para partici-
pação em audiências de instrução e julgamento 
oriundas de carta precatória; 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º É obrigatória a atuação do Defensor Pú-
blico na audiência da Comarca deprecada, 
desde que haja órgão com atribuição na Vara 
deprecada da Comarca de Manaus ou desde 
que se trate de cidade-sede de Polo da Defen-
soria Pública ou, ainda, quando se tratar de co-
marca abrangida pelo Polo e haja Defensor Pú-
blico atuando na comarca no dia designado 
para a realização do ato, desde que: 
 
I – o autor da ação seja vulnerável e, na co-
marca deprecante, seja assistido pela Defenso-
ria Pública, por advogado dativo ou outro tipo 
de assistência jurídica gratuita; ou 
 
II – o réu da ação seja vulnerável e, na comarca 
deprecante, seja assistido pela Defensoria Pú-
blica, por advogado dativo ou outro tipo de as-
sistência jurídica gratuita; ou 
 
III – o réu da ação seja vulnerável, ainda que 
não possua qualquer tipo de representação, 
mas se enquadre no disposto nos artigos 134 
da CF, art. 1.º da Lei Complementar Federal de 
n. 80/94 e art. 4.º da Lei Complementar de nº 
01/1990. 
 
Parágrafo único. O Defensor Público da co-
marca deprecada não é responsável pelo 
acompanhamento do processo na comarca de-
precante, devendo ser esclarecido tal fato ao 
assistido. 
 
Art. 2º A Defensoria Pública não tem atribuição 
para atuar em cartas precatórias de processos 
cíveis, criminais ou de apuração de ato infraci-
onal em que a defesa é patrocinada por advo-
gado constituído, salvo quando se tratar de ad-
vocacia dativa. 
 

§1º Na situação descrita no caput deste artigo, 
a Defensoria Pública atuará na defesa do hipos-
suficiente, desde que tenha sido previamente 
intimada para a audiência, nos termos do art. 
128, I da Lei Complementar 80/1994 e da Re-
solução 003/2015-CSDPE/AM. 
 
§2º É vedado ao Defensor Público atuar como 
representante “ad hoc”, independentemente de 
se tratar de ação cível, penal ou de apuração 
de ato infracional. 
 
§3º Caso o acusado afirme, no ato, que neces-
sita de assistência jurídica integral da Defenso-
ria Pública, revogando os poderes conferidos a 
advogado habilitado no juízo deprecante, de-
verá a Defensoria atuar no feito após prévia in-
timação com vistas dos autos devidamente ins-
truídos com as provas produzidas no juízo de-
precante. 
 
§4º Quando houver atuação da Defensoria Pú-
blica, o membro em atuação velará para que a 
precatória esteja devidamente instruída, de-
vendo formular ao juízo deprecado que requi-
site do deprecante os documentos faltantes, as-
sim por ele considerados. 
 
Art. 3º Quando a parte preencher o perfil de 
atendimento institucional na forma desta reso-
lução, a atuação do Defensor Público em cartas 
precatórias compreenderá a adoção de todas 
as medidas necessárias e possíveis à defesa 
da parte, abrangendo o atendimento do interes-
sado, a elaboração de peças processuais e a 
participação nos respectivos atos judiciais, 
desde que praticados no Juízo deprecado. 
 
§1º Cientificado o Defensor Público da expedi-
ção de carta precatória para comarca do Ama-
zonas onde haja atuação da Defensoria Pú-
blica, deverá comunicar ao Defensor Público do 
Juízo Deprecado fatos, provas ou circunstân-
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cias que considere relevantes à defesa do As-
sistido, enviando cópia da defesa ofertada e do-
cumentos que entenda relevante, no prazo de 
cinco dias úteis a contar do recebimento da in-
timação. 
 
Art. 4º Em qualquer hipótese, o Defensor Pú-
blico deve velar pelo respeito às prerrogativas 
da Instituição e aos interesses do assistido, es-
pecialmente quanto ao art. 128, I da Lei Com-
plementar 80/1994 e à Resolução 003/2015-
CSDPE/AM. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando disposições em 
contrário 

 
Manaus, AM, 1º de novembro de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 
 

RESOLUÇÃO Nº 012/2016-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA IV) 

 

Dispõe sobre a concessão de 
férias aos Membros da 
Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas 

 

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

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência que devem nortear a administração 
pública (art.37 da CF/88); 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas exercer as atividades consultivas, 
normativas e decisórias, nos termos do art. 102, 
da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e 
art. 1º do Regimento Interno do CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
atualização dos procedimentos estabelecidos 
na RESOLUÇÃO Nº 017/2013-CSDPE/AM. 

CONSIDERANDO o art. 68, da LC n.º 01/90, 
com redação dada pela  LC n.º 134/2015, que 
assegurou aos membros da Defensoria Pública 
o direito a todas as formas de retribuição 
previstas em favor dos membros da 
magistratura correlata, nos termos do artigo 134, 
§ 4.º da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de 
regulamentar a concessão e exercício do direito 
a férias dos membros da Defensoria Pública, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A concessão de férias aos Defensores 
Públicos do Estado do Amazonas, a elaboração 
da escala anual e as hipóteses de antecipação, 
transferência e adiamento da época de fruição 
do direito, anteriormente reguladas pela 
Resolução Nº 017/2013-CSDPE/AM, passam a 
observar o disposto nesta Resolução. 

 

Art. 2º Os membros da Defensoria Pública 
terão direito a férias anuais individuais por 60 
(sessenta) dias, consecutivos ou não. 

§1º O Membro poderá requerer a conversão em 
pecúnia de 1/3 de suas férias anuais individuais. 
(Renumerado pela Resolução nº 033/2019-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
1º.11.2019). 

§2º A vantagem de que trata o § 4º do art. 
74 da Lei Complementar Estadual n. 01, 
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de 30 de março de 1990, será de 1/2. (In-
cluído pela Resolução nº 033/2019-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
1º.11.2019). 

 

Art. 3º O direito às férias será adquirido após o 
primeiro ano de efetivo exercício no cargo, e os 
exercícios subsequentes serão considerados 
de acordo com o ano civil correspondente, 
vedada a sua concessão com referência a 
períodos não adquiridos. 

 

Art. 4º As férias anuais serão previstas em 
escala anual, para execução no exercício 
seguinte, cabendo sua publicação ao Defensor 
Público-Geral, através de portaria, em atenção 
às exigências do serviço, adotando-se os 
seguintes procedimentos: 

I – para a elaboração da escala, os membros 
da Defensoria Pública encaminharão 
requerimento ao Defensor Público-Geral, de 
janeiro até o dia 10 de outubro do ano anterior 
à sua referência. 

II – os requerimentos serão reunidos em 
processo único na Diretoria Administrativa para 
elaboração da proposta de escala até o último 
dia útil do mês de novembro. 

III – ocorrendo divergência entre o 
requerimento e a proposta de escala, em face 
do disposto nesta Resolução, a Diretoria 
Administrativa notificará o Defensor Público 
interessado que poderá, no prazo de 05 (cinco) 
dias, apresentar defesa do seu período 
proposto; 

IV – até o último dia útil do mês de novembro a 
Diretoria Administrativa encaminhará a 
proposta ao Defensor Público-Geral, que, 
apreciando as manifestações porventura 
oferecidas pelos Defensores Públicos, 
aprovará a escala anual de férias no decurso do 

mês de dezembro. 

Parágrafo único. O membro que optar por 
converter em pecúnia 1/3 (um terço) do período 
de férias a que fizer jus, deverá manifestar a 
citada opção, no momento da elaboração da 
escala anual de férias, oportunidade em que 
também indicará o usufruto dos dias 
remanescentes. (Incluído pela Resolução nº 
016/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/AM 
em 25.7.2018) 

 

Art. 5º A escala anual de férias dos Defensores 
Públicos será organizada com observância do 
disposto no artigo 4.º desta Resolução, 
aplicando-se os seguintes critérios para 
definição do período de exercício do direito, na 
hipótese de pedidos idênticos: 

I – a antiguidade da formulação do 
requerimento;  

II – a preferência, sucessivamente, do Defensor 
Público:  

a) mais antigo na classe;  

b) mais antigo na carreira;  

c) com maior tempo no serviço público; 

d) com maior tempo sem usufruição de férias 
ou licença; 

e) mais idoso;  

Parágrafo único. Havendo Defensores Públicos 
da mesma família, estes poderão manifestar 
sua preferência em requerimento conjunto, no 
prazo e forma prevista no artigo 4º, se disto não 
resultar prejuízo para o serviço público. 

 

Art. 5º-A A Escala anual de férias deverá indicar 
o mês em que o membro perceberá a 
conversão em pecúnia do 1/3 de suas férias do 
exercício, podendo o desembolso ser dividido 
em 02 (duas) parcelas a critério da 
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Administração, observada a disponibilidade 
orçamentário-financeira da Instituição. (Incluído 
pela Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 25.7.2018) 

 

Art. 6º É vedada a concessão de férias 
concomitantes a mais da metade dos Membros 
que desempenhem suas funções perante o 
mesmo Núcleo, Unidade Descentralizada ou 
Comarca do Interior do Estado. 

§1º É vedada a concessão de férias para mais 
de 30% (trinta por cento) dos Defensores 
Públicos em cada período mensal. 

§2º A Diretoria Administrativa certificará nos 
autos do processo administrativo de férias 
quando mais da metade dos membros do 
mesmo Núcleo, Unidade Descentralizada ou 
Comarca do Interior do Estado, solicitar férias 
em períodos concomitantes. 

§3º Na hipótese de preferência quanto ao mês 
de usufruição de férias em percentual superior 
ao que trata o caput, serão utilizados os 
critérios de desempate do art. 5.º. 

 

Art. 7º É permitido o fracionamento da fruição 
das férias, desde que respeitado o período 
mínimo de 15 (quinze) dias, ainda que 
resultantes do somatório de quantidades 
inferiores de dias de férias não usufruídas. 
(Alterado pela Resolução nº 006/2017-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPEAM em 
21.3.2017) 

Parágrafo único. Nas hipóteses em que o 
membro optar por converter em pecúnia 1/3 
(um terço) do período de férias anual, fica 
permitido o fracionamento da fruição de férias 
em períodos mínimos de 10 (dez) dias. 
(Incluído pela Resolução nº 016/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
25.7.2018) 

 

Art. 8º A aprovação da escala anual de férias 
importa a concessão do direito de afastamento 
na época fixada, e sua alteração, com 
adiamento ou antecipação do período 
preestabelecido, dependerá de decisão do 
Defensor Público-Geral, podendo ocorrer por 
interesse do Defensor Público ou por imperiosa 
necessidade do serviço, aplicando-se a 
seguinte disciplina:  

I – pedido de adiamento de férias indicadas na 
escala por interesse do Defensor Público 
deverá ser formalizado com a necessária 
justificativa e antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias do início do período previsto;  

II – o pedido de antecipação na escala de férias, 
somente cabível em se tratando de período já 
adquirido, dependerá da aceitação, pelo 
Defensor Público-Geral dos motivos alegados;  

III – poderão ainda ser adiadas ou antecipadas 
na escala das férias dos Defensores Públicos, 
nas seguintes hipóteses:  

a) licença para tratamento da saúde;  

b) licença para acompanhar tratamento de 
saúde em pessoa da família;  

c) licença à gestante 

d) licença-paternidade; 

e) licença ao adotante; 

f) afastamento por motivo de falecimento de 
cônjuge, companheiro, ascendente, madrasta, 
padrasto, filhos, enteados, menores sob guarda, 
tutela e irmão.  

 

Art. 9º O período de férias, uma vez deferido e 
não transferido ou antecipado, deverá 
transcorrer de forma integral, somente 
admitindo sua suspensão ou interrupção nos 
casos abaixo: 
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I – a pedido, por supremacia do interesse 
público, mediante requerimento devidamente 
fundamentado; 

II – de ofício, por interesse público, 
devidamente fundamentado, pelo Defensor 
Público-Geral. 

 

Art. 10. É vedado o gozo de férias 
concomitante do Defensor Público com o 
respectivo assessor jurídico. 

 

Art. 11. É vedada a concessão de férias para o 
período em que Defensor Público esteja 
designado para atuar no plantão jurídico da 
Defensoria Pública, enquanto inadimplente 
com o dever disposto no art. 89, XII, da Lei 
Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de 
março de 1990, ou sob correição ordinária 
previamente agendada. (Alterado pela 
Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, publicada 
no DOE/DPE em 10.12.2018) 

§1º O Defensor Público poderá, entretanto, 
fazer-se substituir, no plantão de que trata este 
artigo, em período integral ou parcial, desde 
que indique outro membro para a função, 
protocolando junto ao gabinete do Defensor 
Público Geral o competente expediente com a 
expressa anuência do substituto, no mesmo 
prazo do requerimento de suas férias. 
(Transformado em §1º pela Resolução nº 
005/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

§2º O cumprimento do dever funcional previsto 
no art. 89, XII, da Lei Complementar do 
Amazonas nº 01, de 30 de março de 1990, será 
certificado pela Corregedoria Geral nos autos 
do processo de concessão de férias. (Incluído 
pela Resolução nº 005/2017-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

 

Art. 12. Os atos de promoção, remoção ou 
permuta não interromperão as férias do 
Defensor Público. 

 

Art. 13. A Diretoria Administrativa encaminhará 
aviso de férias ao membro em até 10 (dez) dias, 
contados do protocolamento de seu pedido de 
férias; este deverá receber a comunicação pes-
soalmente, por meio físico ou eletrônico, con-
forme escala do artigo 4.º, para ciência do inte-
ressado, com o seguinte regramento: (Alterado 
pela Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, publi-
cada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

 

I – o Defensor Público terá prazo de 05 (cinco) 
dias para efetivar devolução do aviso de férias 
com aposição de sua ciência. 

II – caso o Defensor Público deixe transcorrer o 
prazo acima presumir-se-á, de pleno de direito, 
que está cientificado de que poderá fruir das fé-
rias, conforme indicado na escala. (Alterado 
pela Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, publi-
cada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

III – no ato de ciência do aviso de férias, o 
Defensor Público poderá optar por não exercer 
o direito no período indicado na escala, 
mediante manifestação expressa no próprio 
corpo do aviso. 

IV – no caso do inciso anterior, o Defensor 
Público poderá requerer, a qualquer tempo, a 
fruição de férias mediante requerimento, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo único. Ao fim do prazo estipulado 
pelo inciso I, a Diretoria Administrativa remeterá 
os autos à Corregedoria Geral. (Alterado pela 
Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, publicada 
no DOE/DPE em 10.12.2018) 
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Art. 14. O membro da Defensoria Pública 
afastado para missão no exterior ou 
participação em cursos por período superior a 
um ano, terá suas férias definidas quando de 
seu retorno às atividades, obedecidas as 
disposições desta Resolução. 

 

Art. 15. As férias dos membros da Defensoria 
Pública que estejam exercendo funções ou 
cargo nos órgãos da administração serão 
analisadas e deferidas pelo Defensor Público-
Geral, a qualquer tempo.  

 

Art. 16. Antes de gozar as férias individuais, o 
Defensor Público deverá apresentar à Correge-
doria-Geral, preferencialmente via e-mail insti-
tucional ou outro meio idôneo de comunicação, 
no prazo disposto no art. 75, da Lei Comple-
mentar do Amazonas nº 01, de 30 de março de 
1990: (Alterado pela Resolução nº 26/2018-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
10.12.2018) 

 

I – relatório referente às intimações judiciais 
recebidas e ainda não providenciadas, assim 
como a data final dos prazos e o ato processual 
a cargo do órgão de atuação; 

II – pauta de audiências judiciais e/ou 
extrajudiciais para o período de férias; 

III – relatório de atos pendentes ou a serem pro-
duzidos, em caso de órgão de atuação de aten-
dimento; (Alterado pela Resolução nº 26/2018-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
10.12.2018) 

IV – endereço onde poderá ser encontrado. 
(Renumerado pela Resolução nº 26/2018-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
10.12.2018) 

 

§1º A providência prevista no inciso I deverá 
considerar as intimações judiciais 
disponibilizadas até 03 (três) dias antes do 
início do gozo de férias, que ficarão a cargo do 
Defensor Público substituto, salvo expressa 
justificativa de conveniência ou necessidade, 
sempre em vista os interesses do assistido. 

§2º A inobservância ao disposto nos incisos 
acima indicados poderá importar em suspen-
são das férias, sem prejuízo das cominações le-
gais cabíveis. (Alterado pela Resolução nº 
26/2018-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 10.12.2018) 

§3º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 
26/2018-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 10.12.2018) 

§4º Se quaisquer das obrigações funcionais 
acima previstas não forem cumpridas em até 03 
(três) dias antes do início do gozo, certidão de 
inadimplência funcional será expedida pela 
Corregedoria Geral e endereçada ao Defensor 
Público Geral, que poderá indeferir as férias 
pleiteadas. (Alterado pela Resolução nº 
26/2018-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 10.12.2018) 

Art. 17. O Defensor Público designado para 
substituir outro membro em férias deverá infor-
mar à Corregedoria Geral e ao substituído, pre-
ferencialmente via e-mail institucional ou outro 
meio idôneo de comunicação, ao término do pe-
ríodo de sua convocação, as pendências exis-
tentes nos feitos judiciais em andamento, deta-
lhando as intimações disponibilizadas e ainda 
não providenciadas se houver, assim como a 
data final dos prazos e os atos processuais a 
cargo do órgão de atuação, nos termos da Re-
solução nº 011/2016-CSDPE/AM. (Alterado 
pela Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, publi-
cada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

Art. 18. Aplica-se a presente Resolução, no que 
couber, às demais modalidades de 
afastamentos. 
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Art. 18-A As despesas decorrentes de 
conversões de férias em pecúnia, estarão 
sujeitas aos limites previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e à disponibilidade 
financeira e orçamentária desta Instituição. 
(Incluído pela Resolução nº 016/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
25.7.2018). 

Art. 19. As dúvidas relativas à execução do 
disposto nesta Resolução serão dirimidas pelo 
Defensor Público-Geral, que também decidirá 
sobre os casos omissos, submetê-los ao 
Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 

Art. 20. Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se as 
disposições anteriores em contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 

Manaus, AM, 1º de novembro de 2019. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público-Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 
 

RESOLUÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM (CONSOLI-
DADA) 

Dispõe sobre a regulamentação e com-

posição dos Órgãos de Atuação e fixa-

ção de suas atribuições no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do Ama-

zonas e dá outras providências 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-
buições 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 Complemen-
tar n° 80/1994 e no art. 1º do Regimento Interno do 
Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do 
Amazonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), 
por decisão unânime de seus membros presentes 
na Reunião Extraordinária de 22 de março de 2019,  

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

CONSIDERANDO o objetivo constitucional da per-
manente busca pela maior eficiência da prestação 
do serviço da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de se atualizar a es-
truturação normativa da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas para adequá-la ao regramento 
legislativo estabelecido pela Emenda Constitucio-
nal 80/2014 e Lei Complementar 80/94;   

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

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

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

CONSIDERANDO que a fixação e alteração de atri-
buições dos Órgãos de Atuação da Defensoria Pú-
blica é de competência do Conselho Superior, con-
forme artigo 102, §1º, da Lei Complementar nº 
80/1994; 
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CONSIDERANDO que o pleno exercício da autono-
mia disposta em sede constitucional impõe a ado-
ção de medidas administrativas, visando à otimiza-
ção da prestação contínua e ininterrupta do serviço 
de assistência jurídica integral e gratuita aos juridi-
camente necessitados;  

CONSIDERANDO o relatório final da Comissão Revi-
sora da Resolução 21/2014 do CSDPE- AM cons-
tante do processo administrativo n. 
20000.004117/2018-15 

 

RESOLVE 

 

Título I  

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO  

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

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

 

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

I - as Defensorias Públicas de 2ª Instância; 

II - as Defensorias Públicas de 1ª Instância; 

III - os Núcleos da Defensoria Pública do Estado; 

 

Capítulo II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO 

Art. 3º Os órgãos de atuação desempenham ativi-
dades em primeira instância, em segunda instância 
e em Tribunais Superiores, com atribuições genéri-
cas ou especializadas e regulamentadas conforme 
critérios estabelecidos nesta Resolução e seus ane-
xos. 

 

Capítulo III 

DA CRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DOS 
ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO  

E SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 

 

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

Art. 5º A criação, extinção ou modificação das atri-
buições dos órgãos de atuação exigirá processo ad-
ministrativo instruído com exposição de motivos do 
interessado, parecer da Corregedoria Geral, Coor-
denadoria Geral da área respectiva e do Defensor 
Público Geral. 

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

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

§3º Após o parecer da Coordenadoria Geral da 
área, o processo deverá ser encaminhado à Corre-
gedoria Geral para parecer que deverá contemplar 
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minimamente: 

I – número de processos totais dos órgãos de atua-
ção afetados; 

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

III – número de Defensores Públicos nos órgãos de 
atuação; 

IV – número de assistidos potencialmente atingi-
dos; 

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

VI – descrição acerca da conveniência e oportuni-
dade para a otimização do serviço. 

VII – a presença do interesse público;  

§4º Reunidas as informações mencionadas nos pa-
rágrafos anteriores, o processo será encaminhado 
ao Defensor Público Geral para parecer e encami-
nhamento ao Conselho Superior para análise e de-
liberação.  

§5º Os pareceres mencionados nos parágrafos an-
teriores terão efeito meramente opinativo. 

 

Capítulo IV 

DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS 

Art. 6º Os Núcleos Especializados da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas são órgãos  operacio-
nais, de natureza permanente, responsáveis por 
uma determinada área especializada de atuação da 
Defensoria.  

Parágrafo único. Os Núcleos Especializados da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas serão cria-
dos por ato da Defensoria Pública Geral, após pro-
positura e aprovação pelo Conselho Superior da De-
fensoria Pública. 

Art. 7º Os Núcleos Especializados serão regulamen-
tados em instrumentos normativos próprios e im-
plementados gradativamente, de acordo com te-
mas e com as naturezas de suas atuações, que se-
jam pertinentes e relevantes às atribuições institu-
cionais da Defensoria Pública. 

Parágrafo único. Os Coordenadores dos Núcleos se-
rão designados pelo Defensor Público Geral, para o 
período de 2 até (dois) anos, podendo ser prorro-
gado por igual período, escolhidos entre defenso-
res públicos que atuem na área de atuação do nú-
cleo.   

  

Capítulo V 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 8º Nos casos de impedimento, suspeição, inte-
resses antagônicos ou colidentes, quando a previ-
são do substituto automático não estiver previa-
mente definida dentre as atribuições de determi-
nado órgão de atuação e a substituição deste se fi-
zer necessária, remeter-se-á o procedimento à De-
fensoria Pública subsequente, de mesma área de 
atuação, local e em sequência ordinal, conside-
rando-se que, ao fim desta ordem, servirá a pri-
meira como substituta da última. 

Art. 9º A substituição é automática e obrigatória, só 
podendo o substituto dela declinar em casos excep-
cionais, mediante justificação escrita dirigida ao De-
fensor Público Geral, que decidirá fundamentada-
mente. 

Art. 10. Caberá ao Defensor Público Geral a desig-
nação de Defensor Público para atuar nos casos 
omissos e não constantes dos anexos desta Resolu-
ção.   

 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 11. Os Defensores Públicos permanecerão com 
suas respectivas titularidades e lotações, ressalva-
dos os casos decorrentes de alterações promovidas 
por esta Resolução. 

Art. 12. Ressalvados os casos tratados no artigo an-
terior, a lotação dos órgãos de atuação criados 
nesta Resolução, será preenchida mediante remo-
ção, na forma da lei. 

Art. 13. Os casos omissos serão decididos pelo Con-
selho Superior por meio de consulta formulada por 
qualquer interessado e a regulamentação dos de-
veres administrativos e dos procedimentos decor-
rentes das atribuições de cada órgão de atuação se-
rão objeto de instrumento normativo próprio 
quando necessário.  

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

Manaus (AM), 1º de novembro de 2019. 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior 

 
 

ANEXO I  

Defensorias Públicas de 2ª. Instância 

Órgão de 
atuação 

Atribuição Origem 

  

  

1ª. De-
fensoria 
Pública 
de 2ª. 
Instância 

Acompanhar todos os pro-
cessos perante a 1ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça, 
peticionar, diligenciar, distri-
buir memoriais, participar 
das audiências, fazer susten-
tação oral, bem como inter-
por todos os recursos subse-
quentes, inclusive para os 
Tribunais Superiores, exceto 
quando a demanda encon-
trar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 

Ajuizar ação rescisória de 
processos de competência 
originária do Tribunal de Jus-
tiça ou de Tribunais Superio-
res; 

Atuar nos processos cíveis 
com final entre 0 e 3  que tra-
mitam no Tribunal Pleno, Câ-
maras Reunidas e Conselho 
da Magistratura. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  2° Defensoria 
Pública de 2° Instância. 

1ª. Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cível 
de 2° Grau  

  

2ª. De-
fensoria 
Pública 
de 2ª. 
Instância 

Acompanhar todos os pro-
cessos perante a 2ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça, 
peticionar, diligenciar, distri-
buir memoriais, participar 
das audiências, fazer susten-
tação oral, bem como inter-
por todos os recursos subse-
quentes, inclusive para os 
Tribunais Superior, exceto 
quando a demanda encon-
trar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 

Ajuizar ação rescisória de 
processos de competência 
originária do Tribunal de Jus-
tiça ou de Tribunais Superio-
res; 

2ª. Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cível 
de 2° Grau  
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Atuar nos processos cíveis 
com final entre 4-6 que tra-
mitam no Tribunal Pleno, Câ-
maras Reunidas e Conselho 
da Magistratura. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  3° Defensoria 
Pública de 2° Instância. 

  

3ª. De-
fensoria 
Pública 
de 2ª. 
Instância 

Acompanhar todos os pro-
cessos perante a 3ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça, 
peticionar, diligenciar, distri-
buir memoriais, participar 
das audiências, fazer susten-
tação oral, bem como inter-
por todos os recursos subse-
quentes, inclusive para os 
Tribunais Superiores, exceto 
quando a demanda encon-
trar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada.; 

Ajuizar ação rescisória de 
processos de competência 
originária do Tribunal de Jus-
tiça ou de Tribunais Superio-
res; 

Atuar nos processos cíveis 
com final entre 7-9 que tra-
mitam no Tribunal Pleno, Câ-
maras Reunidas e Conselho 
da Magistratura. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  1ª. Defensoria 
Pública de 2° Instância. 

3ª. Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cível 
de 2° Grau  

  

4ª. De-
fensoria 
Pública 
de 2° Ins-
tância 

Acompanhar todos os pro-
cessos perante a 1ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça, peticionar, diligenciar, 
distribuir memoriais, partici-
par das audiências, fazer sus-
tentação oral, bem como in-
terpor todos os recursos sub-
sequentes, inclusive para os 
Tribunais Superiores; 

Ajuizar revisão criminal, as-
sim como impetrar habeas 
corpus de processos de com-
petência originária do Tribu-
nal de Justiça ou de Tribunais 
Superiores; 

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

Atuação como Substituto au-
tomático da  5ª. Defensoria 
Pública de 2° Instância. 

4ª. Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 2° 
Grau 

  

5ª. De-
fensoria 
Pública 
de 2° Ins-
tância 

Acompanhar todos os pro-
cessos perante a 2ª Câmara 
Criminal do Tribunal de Jus-
tiça, peticionar, diligenciar, 
distribuir memoriais, partici-
par das audiências, fazer sus-
tentação oral, bem como in-
terpor todos os recursos sub-
sequentes, inclusive para os 
Tribunais Superiores; 

Ajuizar revisão criminal, as-
sim como impetrar habeas 
corpus de processos de com-
petência originária do Tribu-
nal de Justiça ou de Tribunais 
Superiores; 

Atuar nos processos crimi-
nais que tenham finais ímpa-
res que tramitam no Tribunal 
Pleno, Câmaras Reunidas e 
Conselho da Magistratura. 

5ª. Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 2° 
Grau 
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Atuação como Substituto au-
tomático da  4ª.Defensoria 
Pública de 2° Instância. 

  

6ª. De-
fensoria 
Pública 
de 2° Ins-
tância 

Atuação perante os Tribunais 
Superiores, acompanhando 
todos os processos cíveis, fa-
zer, quando necessário, sus-
tentação oral, bem como 
propor todos os recursos ca-
bíveis das decisões exaradas, 
e praticar todos os atos ine-
rentes ao exercício nas Cor-
tes, inclusive defesa da tese 
sustentada em ações cíveis e 
recursos cíveis originários pe-
rante STJ e STF, exceto 
quando a demanda encon-
trar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  7° Defensoria 
Pública de 2° Instância. 

1ª. Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Tribunais 
Superiores 

7ª. De-
fensoria 
Pública 
de 2° Ins-
tância 

Atuação perante os Tribunais 
Superiores, acompanhando 
todos os processos criminais, 
fazer, quando necessário, 
sustentação oral, bem como 
propor todos os recursos ca-
bíveis das decisões exaradas, 
e praticar todos os atos ine-
rentes ao exercício nas Cor-
tes, inclusive defesa da tese 
sustentada em ações crimi-
nais e recursos criminais ori-
ginários perante STJ e STF, 
exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribui-
ções de Defensoria Especiali-
zada..  

2°Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Tribunais 
Superiores 

Atuação como Substituto au-
tomático da  6° Defensoria 
Pública de 2° Instância. 

  

Anexo II 

Defensorias Públicas de 1° Instância Cível, com atri-
buições na capital 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

 
 
1ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1ª. 
Instância 
Cível  

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, ex-
cluídas das atribuições das de-
mais Defensorias Públicas Es-
pecializadas, bem como 
quando a matéria tratar-se de 
Fazenda Pública. 

Exercer a postulação inicial 
das demandas que julgar cabí-
veis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elabo-
rando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias e, quando necessá-
rio, proceder a emenda ou 
aditamento da petição inicial. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  6ª Defensoria 
Pública de 1ª Instância. 

1ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-

mento Cível 
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2ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1ª. 
Instância 
Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, ex-
cluídas das atribuições das de-
mais Defensorias Públicas Es-
pecializadas, bem como 
quando a matéria tratar-se de 
Fazenda Pública. 

Exercer a postulação inicial 
das demandas que julgar cabí-
veis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elabo-
rando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias e, quando necessá-
rio, proceder a emenda ou 
aditamento da petição inicial. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  5ª Defensoria 
Pública de 1ª Instância. 

2ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-

mento Cível 

 
3ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1ª. 
Instância 
Cível  

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, ex-
cluídas das atribuições das de-
mais Defensorias Públicas Es-
pecializadas, bem como 
quando a matéria tratar-se de 
Fazenda Pública. 

Exercer a postulação inicial 
das demandas que julgar cabí-
veis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elabo-
rando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias e, quando necessá-
rio, proceder a emenda ou 
aditamento da petição inicial.  

Atuação como Substituto au-
tomático da  2ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância. 

 

3ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-

mento Cível 

 
4ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, ex-
cluídas das atribuições das de-
mais Defensorias Públicas Es-
pecializadas, bem como 
quando a matéria tratar-se de 
Fazenda Pública. 

4ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-

mento Cível 

Exercer a postulação inicial 
das demandas que julgar cabí-
veis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elabo-
rando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias e, quando necessá-
rio, proceder a emenda ou 
aditamento da petição inicial. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  3ª Defensoria 
Pública de 1ª Instância. 

 
5ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, rela-
tivas às matérias de Fazenda 
Pública, assim entendida 
como ações contra o Estado, 
Município e suas autarquias, 
fundações e empresas públi-
cas,  excluídas das atribuições 
das demais Defensorias Públi-
cas Especializadas; 

Exercer a postulação inicial 
das demandas que julgar cabí-
veis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elabo-
rando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias e, quando necessá-
rio, proceder a emenda ou 
aditamento da petição inicial.  

Atuação como Substituto au-
tomático da  4ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância. 

5ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-

mento Cível 

 
6ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível,  ex-
cluídas das atribuições das de-
mais Defensorias Públicas Es-
pecializadas, excluídas das 
atribuições das demais Defen-
sorias Públicas Especializadas, 
bem como quando a matéria 
tratar-se de Fazenda Pública; 

Exercer a postulação inicial 
das demandas que julgar cabí-
veis em favor dos assistidos 

6ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-

mento Cível 
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sob seu atendimento, elabo-
rando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias e, quando necessá-
rio, proceder a emenda ou 
aditamento da petição inicial.  

Atuação como Substituto au-
tomático da  1° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

 
7ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância Cí-
vel  

Atender demandas em maté-
ria cível, nas quais seja possí-
vel a resolução extrajudicial 
do conflito, por meio da conci-
liação, realizando  audiências 
de conciliação extrajudiciais, 
referendando acordos extra-
judiciais e requerendo a res-
pectiva homologação. 
  
Realizar mediação, especifica-
mente, nos conflitos de inte-
resses que envolvam pessoas 
capazes, físicas ou jurídicas, 
objeto lícito, que pos-
suam,preferencialmente, re-
lação de trato sucessivo ou 
continuado, desde que, após 
encaminhamento do Defen-
sor Público, haja sinalização 
de interesse do assistido. 
 
Realizar atendimentos, pres-
tar orientação jurídica, atuar 
como mediador ou conciliador 
na solução extrajudicial de 
conflitos de interesses, bem 
como reduzir a termo os acor-
dos celebrados. 

 

 

Redefinição 
da 4° Defen-
soria Pública 
Forense de 
2° Grau 

 

8ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica, 
nas causas de natureza cível 
em trâmite perante a 1ª e 2° 
Vara Cível e de Acidentes do 
Trabalho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-

1ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial.  

Atuação como Substituto au-
tomático da  9ª. Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

9ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1ª. 
Instância 
Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 3ª e 4° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Tra-
balho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  10° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

2ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

10ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 5ª e 6° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Tra-
balho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  11° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

3ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

11ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 7ª e 8° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Tra-
balho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-

4ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 
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se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  12° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

12ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 9ª e 10° Va-
ras Cíveis e de Acidentes do 
Trabalho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  13° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

5ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

13ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 11ª e 12° 
Varas Cíveis e de Acidentes do 
Trabalho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  14° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

6ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

14ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 13ª e 14° 
Varas Cíveis e de Acidentes do 
Trabalho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-

7ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
 
Atuação como Substituto au-
tomático da  15° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

 

15ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 15ª e 16° 
Varas Cíveis e de Acidentes do 
Trabalho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  16° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

8ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

16ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 17ª e 18° 
Varas Cíveis e de Acidentes do 
Trabalho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  17° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

9ª Defenso-
ria Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

17ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 19ª e 20° 
Varas Cíveis e de Acidentes do 
Trabalho, incluindo peticiona-
mento, contestação, partici-
pação em audiências e inter-
posição de recursos ou outra 
medida judicial cabível, exceto 

10ª Defen-
soria Pú-
blica 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 
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quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  24° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

18ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 1ª Vara da 
Fazenda Pública, incluindo pe-
ticionamento, contestação, 
participação em audiências e 
interposição de recursos ou 
outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  19° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

11ª Defen-
soria Pú-
blica 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

19ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 2ª Vara da 
Fazenda Pública, incluindo pe-
ticionamento, contestação, 
participação em audiências e 
interposição de recursos ou 
outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação como Substituto au-
tomático da  20° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

12ª Defen-
soria Pú-
blica 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

20ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 3ª Vara da 
Fazenda Pública, incluindo pe-
ticionamento, contestação, 
participação em audiências e 
interposição de recursos ou 
outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições 

13ª Defen-
soria Pú-
blica 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 

de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  21° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

21ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

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

Atuação como Substituto au-
tomático da  22° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

15ª Defen-
soria Pú-
blica 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau (exclu-
ída a atri-
buição na 
dívida ativa 
estadual) 

 

22ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a 5ª Vara da 
Fazenda Pública, incluindo pe-
ticionamento, contestação, 
participação em audiências e 
interposição de recursos ou 
outro medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  23° Defensoria 
Pública de 1° Instância. 

16ª Defen-
soria Pú-
blica 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau (exclu-
ída a atri-
buição na 
dívida ativa 
municipal) 
 

 

23ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em 
trâmite perante a Vara da Dí-
vida Ativa Estadual, Vara da 
Dívida Ativa Municipal e Jui-
zado da Fazenda Pública Esta-
dual e Municipal,  incluindo 
peticionamento, contestação, 
participação em audiências e 
interposição de recursos ou 
outro medida judicial cabível, 

Redefinição 
das defen-
sorias 17ª; 
15° e 16° 
Defensoria 
Pública 
Forense Cí-
vel de 1º 
Grau 

 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019 Ano 5, Edição 1.108 Pág. 21/41 

 

 

 

 

exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da 

atribuição acima. 

Atuação como Substituto au-

tomático da  18° Defensoria 

Pública de 1° Instância. 

24ª De-
fensoria 
Pública 
de 1ª Ins-
tância Cí-
vel 

Atuação em matéria de Usu-
capião junto à Vara de Regis-
tros Públicos e Usucapião, in-
cluindo peticionamento, con-
testação, participação em au-
diências e interposição de re-
cursos ou outro medida judi-
cial cabível. Atuar como cura-
dor especial. 

Intercâmbio Forense Cível: As-
sistência jurídica em proces-
sos judiciais ou administrati-
vos oriundos de comarcas si-
tuadas em outros Estados da 
Federação, respondendo às 
cartas precatórias, mediante 
provocação do assistido ou do 
Poder judiciário, nas hipóteses 
em que exista atribuição insti-
tucional da Defensoria Pú-
blica; Atuar em regime de in-
tercâmbio com Defensorias 
Públicas de outros Estados, na 
forma de Termo de Coopera-
ção, adotando providências 
por estes solicitadas em pro-
cessos que tramitem na capi-
tal e no interior, desde que, 
neste último caso, não haja 
necessidade de deslocamento 
físico. 

Atuação como Substituto au-
tomático da  8° Defensoria Pú-
blica de 1° Instância. 

 

 

ANEXO III 

Defensorias Públicas de 1º Instância do Juizado Es-

pecial 

 

Órgão de 

atuação 

Atribuição Origem 

1ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 13ª 

Vara do Juizado Especial Cível, 

na 15ª Vara do Juizado Espe-

cial Cível e na 13ª Vara do Jui-

zado Especial Criminal, inclu-

sive a interposição de recursos 

e contestação, exceto nos fei-

tos de matéria das defensorias 

especializadas; 

Atuação no acompanhamento 

processual da parte adversária 

e impedimentos da 2ª DP de 

1ª Instância  do Juizado Espe-

cial; 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da 

atribuição acima. 

1ª Defensoria 

Pública Fo-

rense do Jui-

zado Especial 

e 5ª Defenso-

ria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 

   

2ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 6ª 

Vara do Juizado Especial Cível, 

na 7ª Vara do Juizado Especial 

Cível e na 15ª Vara do Juizado 

Especial Criminal, inclusive a 

interposição de recursos e 

contestação, exceto nos feitos 

de matéria das defensorias es-

pecializadas; 

Atuação no acompanhamento 

processual da parte adversária 

e impedimentos da 1ª DP de 

2ª Defensoria 

Pública Fo-

rense do Jui-

zado Especial 

e 7 ª Defen-

soria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 
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1ª Instância  do Juizado Espe-

cial . 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da 

atribuição acima. 

3ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 3ª 

Vara do Juizado Especial Cível, 

na 5ª Vara do Juizado Especial 

Cível e na 17ª Vara do Juizado 

Especial Criminal, inclusive a 

interposição de recursos e 

contestação, exceto nos feitos 

de matéria das defensorias es-

pecializadas; 

Atuação no acompanhamento 

processual da parte adversária 

e impedimentos da 4ª DP de 

1ª Instância  do Juizado Espe-

cial; 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da 

atribuição acima. 

 

3ª Defensoria 

Pública Fo-

rense do Jui-

zado Especial 

e 6ª Defenso-

ria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 

4ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 1ª  

Vara do Juizado Especial Cível 

e na 12ª Vara do Juizado Espe-

cial Cível, inclusive a interposi-

ção de recursos e contesta-

ção, exceto nos feitos de ma-

téria das defensorias especia-

lizadas; 

Atuação no acompanhamento 

processual da parte adversária 

e impedimentos da 3ª DP de 

1ª Instância  do Juizado Espe-

cial; 

4ª Defenso-

ria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da 

atribuição acima. 

5ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 2ª e 
8ª Vara do Juizado Especial Cí-
vel e na 18ª Vara do Juizado 
Especial Criminal, inclusive a 
interposição de recursos e 
contestação, exceto nos feitos 
de matéria das defensorias es-
pecializadas; 
Atuação no acompanhamento 
processual da parte adversária 
e impedimentos da 6ª DPF de 
Juizado Especial; 
Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da 
atribuição acima. 

11ª Defenso-

ria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 

6ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 4ª 
Vara do Juizado Especial Cível, 
na 11ª Vara do Juizado Espe-
cial Cível e na 14ª Vara do Jui-
zado Especial Cível, inclusive a 
interposição de recursos e 
contestação, exceto nos feitos 
de matéria das defensorias es-
pecializadas; 
Atuação no acompanhamento 
processual da parte adversária 
e impedimentos da 5ª DP de 
1ª Instância de Juizado Espe-
cial;  
Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da 
atribuição acima. 

10ª Defenso-

ria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 
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7ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 10ª e 
na 16ª Vara do Juizado Espe-
cial Cível, inclusive a interposi-
ção de recursos e contesta-
ção, exceto nos feitos de ma-
téria das defensorias especia-
lizadas; 
Atuação no acompanhamento 
processual da parte adversária 
e impedimentos da 8ª DP de 
1ª Instância de Juizado Espe-
cial;  
Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da 
atribuição acima.  

8ª Defenso-

ria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 

8ª Defen-

soria Pú-

blica de 

1ª Ins-

tância do 

Juizado 

Especial 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 9ª 
Vara do Juizado Especial Cìvel 
e na 19ª Vara do Juizado Espe-
cial Criminal, inclusive a inter-
posição de recursos e contes-
tação, exceto nos feitos de 
matéria das defensorias espe-
cializadas; 
Atuação no acompanhamento 
processual da parte adversária 
e impedimentos da 7ª DP de 
1ª Instância de Juizado Espe-
cial; 
Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da 
atribuição acima. 

9ª Defenso-

ria Pública 

Forense do 

Juizado Espe-

cial 

 

Anexo IV  

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

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

 
 
1ªDefen-
soria Pú-
blica de 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 1ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 

1ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 

1ª Instân-
cia Crimi-
nal 

contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias.  

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou colidência de de-
fesa teses na 2ª Defensoria 
Pública de 1º Instância Crimi-
nal. 

2ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1ª Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 2ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 3ª Defensoria Pública de 1º 
Instância Criminal. 

2ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 

3ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1ª Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 4ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático  em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 4ª Defensoria Pública de 1º 
Instância Criminal. 

4ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 
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4ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1° Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 5ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 5ª Defensoria Pública de 1º 
Instância Criminal. 

5ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 

5ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1° Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 6ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 6ª Defensoria Pública de 1º 
Instância Criminal. 

6ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 

6ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1° Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 7ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais,  exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

7ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 7ª Defensoria Pública de 1º 
Instância Criminal. 

7ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1° Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 8ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 8ª Defensoria Pública de 1º 
Instância Criminal. 

8ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 

8ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1° Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 9ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou e conflito de te-
ses na 9ª Defensoria Pública 
de 1º Instância Criminal. 

9ª Defensoria 
Pública Fo-

rense Criminal 
de 1.º Grau 

9ªDefen-
soria Pú-
blica de 
1° Instân-
cia Crimi-
nal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 10ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 

10ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1.º Grau 
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atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou e conflito de te-
ses na 10ª Vara Criminal. 

10ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 11ª Vara 
Criminal de Manaus até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou e conflito de te-
ses na 1ª - Defensoria Pública 
de 1º Instância Criminal. 

11ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1.º Grau 

11ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 1ª VE-
CUTE, até a apresentação das 
razões e/ou contrarrazões re-
cursais, exercendo a postula-
ção das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assisti-
dos sob seu atendimento, ela-
borando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 12ª Defensoria Pública de 
1° Instância Criminal. 

12ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1.º Grau 

12ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 2ª VE-
CUTE, até a apresentação das 
razões e/ou contrarrazões re-

13ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1.º Grau 

cursais, exercendo a postula-
ção das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assisti-
dos sob seu atendimento, ela-
borando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 13ª Defensoria Pública de 
1° Instância Criminal. 

13ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 3ª VE-
CUTE, até a apresentação das 
razões e/ou contrarrazões re-
cursais, exercendo a postula-
ção das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assisti-
dos sob seu atendimento, ela-
borando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 14ª Defensoria Pública de 
1° Instância Criminal. 

14ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1.º Grau 

14ª°De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 4ª VE-
CUTE,até a apresentação das 
razões e/ou contrarrazões re-
cursais, exercendo a postula-
ção das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assisti-
dos sob seu atendimento, ela-
borando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 11ª Defensoria Pública de 
1° Instância Criminal. 

15ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1.º Grau 
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15ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a Vara Es-
pecializada de Crimes de Trân-
sito, até a apresentação das 
razões e/ou contrarrazões re-
cursais, exercendo a postula-
ção das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assisti-
dos sob seu atendimento, ela-
borando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 24ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

 19ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1º Grau 

16ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 1ª Vara 
Especializada em Crimes con-
tra a Dignidade Sexual de Cri-
anças e Adolescentes, até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 17ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

20ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1º Grau 

17ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 2ª Vara 
Especializada em Crimes con-
tra a Dignidade Sexual de Cri-
anças e Adolescentes, até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 

 

atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 16ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

18ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 1º Jui-
zado Especializado no Com-
bate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (pro-
cessos ímpares), até a apre-
sentação das razões e/ou con-
trarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 19ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

21ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1º Grau 

19ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 1º Jui-
zado Especializado no Com-
bate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (pro-
cessos pares), até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a 
postulação das demandas que 
julgar cabíveis em favor dos 
assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajui-
zando as peças processuais 
que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
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na 20ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

20ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 2º Jui-
zado Especializado no Com-
bate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (pro-
cessos ímpares), até a apre-
sentação das razões e/ou con-
trarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 21ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

23ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1º Grau 

21ªDe-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 2º Jui-
zado  

Especializado no Combate a 
Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher (processos 
pares), até a apresentação das 
razões e/ou contrarrazões re-
cursais, exercendo a postula-
ção das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assisti-
dos sob seu atendimento, ela-
borando e ajuizando as peças 
processuais que entender ne-
cessárias. 

25ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1º Grau 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 22ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

22ª De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 3º Jui-
zado Especializado no Com-
bate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (pro-
cessos ímpares), até a apre-
sentação das razões e/ou con-
trarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e 
ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 23ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  

 

23ª De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 3º Jui-
zado Especializado no Com-
bate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher (pro-
cessos pares), até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a 
postulação das demandas que 
julgar cabíveis em favor dos 
assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajui-
zando as peças processuais 
que entender necessárias. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de teses 
na 18ª Defensoria Pública de 
1º Instância Criminal  
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24ª De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal e 
demais em trâmite perante a 
Vara de Auditoria Militar, até 
a apresentação das razões 
e/ou contrarrazões recursais, 
exercendo a postulação das 
demandas que julgar cabíveis 
em favor dos assistidos sob 
seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Atuar em processos adminis-
trativos, quando identificada 
repercussão eventual na com-
petência da Vara de Autoria 
Militar ou que repercutam ne-
gativamente na vulnerabili-
dade militar; 

Intercâmbio Forense Criminal: 
Assistência jurídica em pro-
cessos judiciais ou administra-
tivos oriundos de comarcas si-
tuadas em outros Estados da 
Federação, respondendo às 
cartas precatórias, mediante 
provocação do assistido ou do 
Poder judiciário, nas hipóteses 
em que exista atribuição insti-
tucional da Defensoria Pú-
blica; Atuar em regime de in-
tercâmbio com Defensorias 
Públicas de outros Estados, na 
forma de Termo de Coopera-
ção, adotando providências 
por estes solicitadas em pro-
cessos que tramitem na capi-
tal e no interior, desde que, 
neste último caso, não haja 
necessidade de deslocamento 
físico. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou e conflito de te-
ses na 15ª Defensoria Pública 
de 1° Instância Criminal. 

24ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense Criminal 

de 1.º Grau 

 

 

25ª De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

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

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

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 26ª De-
fensoria Pública de 1° Instân-
cia Criminal 

2ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada em 
Execução Pe-
nal 

26ª De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

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

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

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 27ª De-
fensoria Pública de 1° Instân-
cia Criminal 

3ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada em 
Execução Pe-
nal 

27ª De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

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

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

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 28ª De-
fensoria Pública de 1° Instân-
cia Criminal 

4ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada em 
Execução Pe-
nal 
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28ª De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Criminal 

Acompanhamento processual 
junto à Vara de Medidas e Pe-
nas Alternativas; 

Fiscalização das condições de 
cumprimento da pena de 
prestação de serviços à comu-
nidade nas instituições conve-
niadas com o Juízo da VE-
MEPA. 

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

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

Inspeção carcerária. 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 25ª De-
fensoria Pública de 1° Instân-
cia Criminal 

Defensoria Es-
pecializada 
em Penas e 
Medidas Al-
ternativas 

 
 
 

Anexo V 

Defensorias Públicas de 
1° Instância de Família, 

com atribuições na capi-
tal 

Defen-
soria 
Pú-

blica 

Atribuições Origem  

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 

Atender demandas em ma-
téria de família nas quais 
seja possível a resolução ex-
trajudicial do conflito atra-
vés da conciliação. 
Realizar audiências de con-
ciliação extrajudiciais. 

1ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento 
de Família, 
Sucessões e 
Registros Pú-
blicos (24 de 

Famí-
lia  
(Pré-
dio 
Novo) 
 
 

Referendar acordos extraju-
diciais. 
Requerer a homologação ju-
dicial de acordos extrajudi-
ciais. 

maio) 
 

2ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia  
(Pré-
dio 
Novo) 
 

Atender demandas em ma-
téria de família nas quais 
seja possível a resolução ex-
trajudicial do conflito atra-
vés da conciliação. 
Realizar audiências de con-
ciliação extrajudiciais. 
Referendar acordos extraju-
diciais. 
Requerer a homologação ju-
dicial de acordos extrajudi-
ciais. 

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

3ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia  
(Shop-
ping 
Cidade 
Leste) 

Atender demandas em ma-
téria de família nas quais 
seja possível a resolução ex-
trajudicial do conflito atra-
vés da conciliação. 
Realizar audiências de con-
ciliação extrajudiciais. 
Referendar acordos extraju-
diciais. 
Requerer a homologação ju-
dicial de acordos extrajudi-
ciais. 

6ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento 
de Família, 
Sucessões e 
Registros Pú-
blicos 
(PAC Shop-
ping Cidade 
Leste) 

4ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia  
(PAC 
Via 
Norte) 
 

Atender demandas em ma-
téria de família nas quais 
seja possível a resolução ex-
trajudicial do conflito atra-
vés da conciliação. 
Realizar audiências de con-
ciliação extrajudiciais. 
Referendar acordos extraju-
diciais. 
Requerer a homologação ju-
dicial de acordos extrajudi-
ciais. 

9ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento 
de Família, 
Sucessões e 
Registros Pú-
blicos 
(PAC Via 
Norte)  

5ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 

Atender demandas em ma-
téria de família nas quais 
não seja possível a resolu-
ção extrajudicial do conflito 

5ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento 
de Família, 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019 Ano 5, Edição 1.108 Pág. 30/41 

 

 

 

 

de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
(Pré-
dio 
Novo) 
 
 

através da conciliação ou 
mediação, ou, sendo estas 
possíveis, não tenham tido 
êxito. 
Propor ações judiciais em 
matéria de família. 
Promover o cumprimento 
de sentença e execução de 
títulos extrajudiciais em 
matéria de família. 

Sucessões e 
Registros Pú-
blicos (rema-
nejamento de 
uma das De-
fensorias Pú-
blicas de 
Atendimento 
do PAC - 
Shopping Ci-
dade Leste 
para a sede – 
prédio novo) 
 
 
 

6ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
(Pré-
dio 
Novo) 
 

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

7ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento 
de Família, 
Sucessões e 
Registros Pú-
blicos (PAC Al-
vorada) 
 

7ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
(Shop-
ping 
Cidade 
Leste) 

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

8ª Defensoria 
Pública de 
Atendimento 
de Família, 
Sucessões e 
Registros Pú-
blicos 
(PAC Shop-
ping Cidade 
Leste) 

8ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 

Atender demandas em ma-
téria de família nas quais 
não seja possível a resolu-
ção extrajudicial do conflito 
através da conciliação ou 
mediação, ou, sendo estas 

10ª Defenso-
ria Pública de 
Atendimento 
de Família, 
Sucessões e 

Instân-
cia de 
Famí-
lia 
(Pac 
Via 
Norte) 
 

possíveis, não tenham tido 
êxito. 
Propor ações judiciais em 
matéria de família. 
Promover o cumprimento 
de sentença e execução de 
títulos extrajudiciais em 
matéria de família. 

Registros Pú-
blicos 
(PAC Via 
Norte) 

9ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo e pas-
sivo em todas as fases dos 
feitos que tramitam na 1ª 
Vara de Família, incluindo a 
resposta do réu e interposi-
ção de recursos. 
 

1ª Defensoria 
Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

10ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos com 
número par que tramitam 
na 2ª Vara de Família, inclu-
indo a interposição de re-
cursos. 
 

2ª Defensoria 
Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

11ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos com 
número ímpar que trami-
tam na 2ª Vara de Família, 
incluindo a interposição de 
recursos. 
 

 

12ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo passivo em 
todas as fases dos feitos 
que tramitam na 2ª Vara de 
Família, incluindo a res-
posta do réu e interposição 
de recursos. 
 

13ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

13ª Acompanhamento proces- 3ª Defensoria 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 1 DE NOVEMBRO DE 2019 Ano 5, Edição 1.108 Pág. 31/41 

 

 

 

 

Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos com 
número que tramitam na 3ª 
Vara de Família, incluindo a 
interposição de recursos, 
com exceção de audiências 
judiciais. 
 

Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

14ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos que 
tramitam na 3ª Vara de Fa-
mília, incluindo a interposi-
ção de recursos, com exce-
ção de audiências judiciais. 
 

9ª Defensoria 
Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

15ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos que 
tramitam na 3ª Vara de Fa-
mília, incluindo a interposi-
ção de recursos, com exce-
ção de audiências judiciais. 
 

 

16ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo passivo em 
todas as fases dos feitos 
que tramitam na 3ª Vara de 
Família, incluindo a res-
posta do réu e interposição 
de recursos. 
 

 

17ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo e pas-
sivo em todas as fases dos 
feitos que tramitam na 4ª 
Vara de Família, incluindo a 
resposta do réu e interposi-
ção de recursos. 
 
 

4ª Defensoria 
Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

18ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos com 
número par que tramitam 
na 5ª Vara de Família, inclu-
indo a interposição de re-
cursos. 
 

5ª Defensoria 
Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

19ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos com 
número ímpar que trami-
tam na 5ª Vara de Família, 
incluindo a interposição de 
recursos. 
 

 

20ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo e pas-
sivo em todas as fases dos 
feitos que tramitam na 6ª 
Vara de Família, incluindo a 
resposta do réu e interposi-
ção de recursos. 
 
 
 

6ª Defensoria 
Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

21ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos com 
número par que tramitam 
na 8ª Vara de Família, inclu-
indo a interposição de re-
cursos. 

8ª Defensoria 
Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

22ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos com 
número ímpar que trami-
tam na 8ª Vara de Família, 
incluindo a interposição de 
recursos. 
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Famí-
lia 
 

23ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo em to-
das as fases dos feitos que 
tramitam no Núcleo de 
Conciliação das Varas de 
Família, incluindo a interpo-
sição de recursos. 
 
 
 

12ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

24ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo passivo em 
todas as fases dos feitos 
que tramitam na 5ª Vara de 
Família, incluindo a res-
posta do réu e interposição 
de recursos. 
 
 

 

25ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 
 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo passivo em 
todas as fases dos feitos 
que tramitam na 8ª Vara de 
Família, incluindo a res-
posta do réu e interposição 
de recursos. 

 

26ª 
Defen-
soria 
Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Famí-
lia 

Intercâmbio Forense 
Acompanhamento proces-
sual pelo polo passivo em 
todas as fases dos feitos 
que tramitam no Núcleo de 
Conciliação das Varas de 
Família, incluindo a interpo-
sição de recursos. 
Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo e pas-
sivo em todas as fases dos 
feitos que tramitam na 7ª 
Vara de Família, incluindo a 

14ª Defenso-
ria Pública Fo-
rense de Fa-
mília 

resposta do réu e interposi-
ção de recursos. 
 

 
 

 
ANEXO VI 

 
DEFENSORIAS  ESPECIALIZADAS 

 
Órgão 
de atu-

ação 
Atribuição 

Origem 

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
em 
maté-
ria 
Fundi-
ária 
 

Atendimento, ajuizamento 
de demandas individuais ou 
coletivas,  acompanha-
mento processual em confli-
tos relacionados a direitos 
de posse, propriedade e 
moradia, inclusive emen-
das, aditamentos, réplicas, 
contestações, especificação 
de provas e a interposição 
de recursos e seu acompa-
nhamento,inclusive nas 
Cortes Superiores. 
 

1ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Atendimento 
Fundiário 
 

2ª  De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
em 
maté-
ria 
Fundi-
ária 

Atendimento, ajuizamento 
de demandas individuais ou 
coletivas, acompanha-
mento processual em confli-
tos relacionados a direitos 
de posse, propriedade e 
moradia, inclusive emen-
das, aditamentos, réplicas, 
contestações, especificação 
de provas e a interposição 
de recursos e seu acompa-
nhamento,inclusive nas 
Cortes Superiores. 
 
 

2ª Defensoria 
Pública Especi-
alizada de 
Atendimento 
Fundiário 

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 

Atendimento, ajuizamento 
de demandas, individuais ou 
coletivas, e acompanha-
mento processual, em ma-

1ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Atendimento 
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Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
de 
Aten-
di-
mento 
ao 
Consu-
midor 

térias consumeristas, inclu-
sive emendas, aditamentos, 
réplicas, contestações, es-
pecificação de provas e a in-
terposição de recursos e seu 
acompanhamento,inclusive 
nas Cortes Superiores. 
 
 

ao Consumi-
dor 

2ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
de 
Aten-
di-
mento 
ao 
Consu-
midor 

Atendimento, ajuizamento 
de demandas, individuais ou 
coletivas, e acompanha-
mento processual, em ma-
térias consumeristas, inclu-
sive emendas, aditamentos, 
réplicas, contestações, es-
pecificação de provas e a in-
terposição de recursos e seu 
acompanhamento,inclusive 
nas Cortes Superiores. 
 

3ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Atendimento 
ao Consumi-
dor 

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia  Es-
peciali-
zada 
na Pro-
moção 
e De-
fesa 
dos Di-
reitos 
Huma-
nos e 
da Pes-
soa 
com 
Defici-
ência 

Assistência jurídica nas situ-
ações que apresentem, di-
reta ou indiretamente, vio-
lação às normas assegura-
doras dos Direitos Huma-
nos, desde que a questão 
não seja ligada às atividades 
das demais unidades especi-
alizadas ou núcleos, inclu-
sive acompanhamento pro-
cessual, aditamentos, répli-
cas, contestações, especifi-
cação de provas e a interpo-
sição de recursos e seu 
acompanhamento, inclusive 
nas Cortes Superiores. 
 
Inspeção prisional em con-
junto com as Defensorias 
junto à Vara de Execução 
Penal;   
 
Atribuição para promover 

Defensoria 
Pública Espe-
cializada na 
Promoção e 
Defesa dos Di-
reitos Huma-
nos 

diretamente medidas de as-
sistência jurídica coletiva 
em favor de grupos vulnerá-
veis em sua área de atua-
ção, inclusive perante a se-
gunda instância, sempre 
que entender cabíveis. 
 
Desempenhar funções de 
atuação estratégica no Es-
tado, assim entendidas as 
questões sensíveis e de re-
percussão regional ou naci-
onal, especialmente em fa-
vor de Indígenas, quilombo-
las e povos tradicionais; mi-
grações e refúgio; afetados 
por grandes obras ou even-
tos ambientais; pessoas pri-
vadas de liberdade; educa-
ção; LGBTQ+; pessoas com 
deficiência;  etc.  
 
Inspeção carcerária 
 
Atuação no plano de pre-
venção de violações aos di-
reitos humanos, direta-
mente ou por meio da parti-
cipação em Conselhos e Co-
mitês, propor a criação de 
políticas públicas e a busca 
pela efetivação dos direitos 
consagrados na legislação 
nacional e nos documentos 
internacionais. 
 

Defen-
soria 
Pública 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
de 
Aten-
di-
mento 
ao 
Idoso 

Assistência jurídica integral 
aos idosos em causas, indi-
viduais ou coletivas, em 
que a específica condição 
etária a caracterizar fator 
preponderante na violação 
de direitos e na considera-
ção da pretensão apresen-
tada, bem como nas causas 
cuja pretensão esteja rela-
cionada à política de aten-
dimento e proteção dis-
posta na Lei nº 

Defensoria 
Pública Espe-
cializada na 
Defesa do 
Idoso 
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10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso), participar de even-
tos e audiências públicas 
relacionados aos direitos 
da pessoa idosa, sem preju-
ízo das atribuições dos de-
mais órgãos de atuação.  

 

Defen-
soria 
Pública 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
em In-
teres-
ses Co-
letivos 

Prestar assistência jurídica 
nas causas em que estejam 
presentes direitos difusos, 
coletivos e individuais ho-
mogêneos nas quais haja 
preponderância de interes-
ses de pessoas hipossufici-
entes na forma da lei; 
Coordenar a atuação insti-
tucional em matéria de di-
reitos coletivos  

1ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Atendimento 
de Interesses 
Coletivos 

Defen-
soria 
Pública 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
em As-
suntos 
previ-
denci-
ários 

Assistência jurídica nas cau-
sas relacionadas ao direito 
previdenciário oriundas do 
Regime Próprio de Previ-
dência dos servidores públi-
cos do Estado do Amazonas 
e de seus Municípios, res-
tringindo-se quanto aos be-
nefícios a cargo do Regime 
Geral de Previdência unica-
mente aqueles decorrentes 
de demandas de competên-
cia da justiça estadual; 
Acompanhamento proces-
sual, inclusive réplicas, con-
testações, recursos e adita-
mentos. 
 

Defensoria 
Pública Espe-
cializada em 
Assuntos Pre-
videnciários 

Defen-
soria 
Pública 
Especi-
alizada 
junto 
ao Tri-
bunal 
de 
Contas 
 

Assistência jurídica nos pro-
cessos perante a Corte de 
Contas nos quais os Interes-
sados sejam hipossuficien-
tes, excluídas as atribuições 
previstas em outra especia-
lizada  

Defensoria 
Pública 
Especializada 
junto 
ao Tribunal de 
Contas 

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Defesa  
dos Di-
reitos  
Relaci-
onados 
à  
Saúde 

Assistência jurídica integral 
às demandas de produtos e 
serviços de saúde, com 
atendimento inicial, peticio-
namento e acompanha-
mento processual das de-
mandas relacionadas à Sa-
úde, inclusive emendas, adi-
tamentos, réplicas, contes-
tações, especificação de 
provas e a interposição de 
recursos e seu acompanha-
mento, inclusive nas Cortes 
Superiores. 
 

Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Defesa  
dos Direitos  
Relacionados 
à  
Saúde 

2ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia de 
Defesa 
dos Di-
reitos  
Relaci-
onados 
à  
Saúde 

Assistência jurídica integral 
às demandas de produtos e 
serviços de saúde, com 
atendimento inicial, peticio-
namento  e acompanha-
mento processual das de-
mandas relacionadas à Sa-
úde, inclusive emendas, adi-
tamentos, réplicas, contes-
tações, especificação de 
provas e a interposição de 
recursos e seu acompanha-
mento, inclusive nas Cortes 
Superiores. 

 

Defen-
soria 
Pública 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
em 
Meio 
Ambi-
ente e 
Ques-
tões 
Agrá-
rias 

Acompanhamento dos pro-
cessos cíveis e criminais 
junto à VEMAQA, incluindo 
a  interposição de recursos, 
respostas do réu e defesas, 
exceto quando se tratar de 
atuação das Defensorias Es-
pecializadas. 
 
 

Defensoria 
Pública Espe-
cializada em 
Meio Ambi-
ente e Ques-
tões Agrárias 

Defen-
soria  
Pública  
Especi-
alizada 

Assistência jurídica nas cau-
sas criminais com audiência 
de custódia designada, de-
vendo ainda acompanhar 
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de  
Custó-
dia e  
Fla-
gran-
tes 

inquérito policial decor-
rente de prisão em fla-
grante, cabendo-lhe, 
quando o Assistido preso 
não constituir advogado e 
enquanto ao auto de prisão 
em flagrante não for distri-
buído, a adoção de todas as 
medidas pertinentes. 
Acompanhar o resultado 
dos procedimentos admi-
nistrativos, oriundos de ve-
rificação em sede da audi-
ência de custódia, da prática 
de tortura. 
Exercer as atribuições fo-
renses junto à Central de In-
quéritos Policiais. 

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
no 
Aten-
di-
mento 
de Re-
gistros 
Públi-
cos 

Atendimento de demandas 
em matéria de registros pú-
blicos e propositura de 
ações judiciais em matéria 
de registros públicos. 
 
Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo e pas-
sivo em todas as fases dos 
feitos em matéria de regis-
tros públicos, que tramitam 
na Vara de Registros Públi-
cos e Usucapião, inclusive 
emendas, aditamentos, ré-
plicas, contestações, espe-
cificação de provas e a in-
terposição de recursos e 
seu acompanhamento, in-
clusive nas Cortes Superio-
res. 
 
 

 

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
em Su-

Atendimento e ajuizamento 
de demandas em matéria 
de sucessões, incluindo al-
varás e inventários; 

 

 

ces-
sões 

2ª  De-
fenso-
ria Pú-
blica 
de 1ª 
Instân-
cia Es-
peciali-
zada 
em Su-
ces-
sões 

Acompanhamento proces-
sual pelo polo ativo e pas-
sivo em todas as fases dos 
feitos em matéria de suces-
sões, incluindo alvarás e in-
ventários, que tramitam nas 
Varas de Família e de Órfãos 
e Sucessões, inclusive 
emendas, aditamentos, ré-
plicas, contestações, especi-
ficação de provas e a inter-
posição de recursos e seu 
acompanhamento, inclusive 
nas Cortes Superiores. 

 

1ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
do Tri-
bunal 
do Júri 
(Suma-
riante) 

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

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de te-
ses na 3ª Defensoria Pú-
blica Forense do Tribunal 
do Júri (Sumariante). 

Antiga 27ª 
Defensoria 
Pública Fo-
rense Criminal 
de 1º Grau 

2ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
do Tri-
bunal 
do Júri 
(Plená-
rio) 

Prestar assistência jurídica 
nas causas de natureza cri-
minal em trâmite perante a 
1ª Vara do Tribunal do Júri, 
a partir do trânsito em jul-
gado da sentença de pro-
núncia, com atendimento 
dos assistidos e seus famili-
ares e correspondentes pe-
ticionamentos, participação 
da sessão do plenário, ciên-
cia, recursos, razões e con-
trarrazões de recurso de 
apelação. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de te-

Antiga 16ª 
Defensoria 
Pública Fo-
rense Criminal 
de 1º Grau 
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ses na 4ª Defensoria Pú-
blica Forense do Tribunal 
do Júri (Plenário). 

3ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
do Tri-
bunal 
do Júri 
(Suma-
riante) 

Prestar assistência jurídica 
nas causas de natureza cri-
minal em trâmite perante a 
2ª Vara do Tribunal do Júri, 
até o trânsito em julgado da 
sentença de pronúncia, im-
pronúncia, desclassificação 
ou absolvição sumária.  

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de te-
ses na 5ª Defensoria Pú-
blica Forense do Tribunal 
do Júri (Sumariante). 

Antiga 28ª 
Defensoria 
Pública Fo-
rense Criminal 
de 1º Grau 

4ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
do Tri-
bunal 
do Júri 
(Plená-
rio) 

Prestar assistência jurídica 
nas causas de natureza cri-
minal em trâmite perante a 
2ª Vara do Tribunal do Júri, 
a partir do trânsito em jul-
gado da sentença de pro-
núncia, com atendimento 
dos assistidos e seus famili-
ares e correspondentes pe-
ticionamentos, participação 
da sessão do plenário, ciên-
cia, recursos, razões e con-
trarrazões de recurso de 
apelação. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de te-
ses na 6ª Defensoria Pú-
blica Forense do Tribunal 
do Júri (Plenário). 

Antiga 17ª 
Defensoria 
Pública Fo-
rense Criminal 
de 1º Grau 

5ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
do Tri-
bunal 
do Júri 
(Suma-
riante) 

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

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de te-

Antiga 29ª 
Defensoria 
Pública Fo-
rense Criminal 
de 1º Grau 

ses na 1ª Defensoria Pú-
blica Forense do Tribunal 
do Júri (Sumariante). 

6ª De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
do Tri-
bunal 
do Júri 
(Plená-
rio) 

Prestar assistência jurídica 
nas causas de natureza cri-
minal em trâmite perante a 
3ª Vara do Tribunal do Júri, 
a partir do trânsito em jul-
gado da sentença de pro-
núncia, com atendimento 
dos assistidos e seus famili-
ares e correspondentes pe-
ticionamentos, participação 
da sessão do plenário, ciên-
cia, recursos, razões e con-
trarrazões de recurso de 
apelação. 

Substituto automático em 
caso de impedimentos, sus-
peições e/ou conflito de te-
ses na 2ª Defensoria Pú-
blica Forense do Tribunal 
do Júri (Plenário). 

Antiga 18ª 
Defensoria 
Pública Fo-
rense Criminal 
de 1º Grau 

 
 

ANEXO VII 
Núcleo de  Atendimento Prisional 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ªDefenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância de 
Atendi-
mento Pri-
sional 

Realizar atendimento, 
com atuação no acompa-
nhamento dos processos 
de presos em todos os es-
tabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando ori-
entação jurídica, ado-
tando providências exclu-
sivamente relacionadas à 
elaboração de peças jurí-
dicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios 
e peças direcionadas à 
Vara de Execução Penal, 
sem prejuízo da atuação 
das Defensorias Pública 
Forenses de 1º e 2º Graus, 
fazendo intercâmbio de 
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informações com o órgão 
de atuação forense junto 
ao juízo correspondente,  
encaminhando eventuais 
demandas relacionadas às 
condições do preso da uni-
dade prisional às Defenso-
res de Direitos Humanos, 
Forenses Criminais, Espe-
cializada de Execução Pe-
nal e Ações Coletivas. 
 

Defesa integral nos pro-
cessos administrativos 
para apuração de faltas 
disciplinares dos apena-
dos custodiados nas Uni-
dades Prisionais de Ma-
naus, bem como o atendi-
mento presencial dos ape-
nados nos estabelecimen-
tos prisionais; 

Atuação nos casos de im-
pedimento e suspeição da 
2ª Defensoria Pública de 
1ª Instância de Atendi-
mento Prisional 

2ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de  Atendi-
mento Pri-
sional  

Realizar atendimento, 
com atuação no acompa-
nhamento dos processos 
de presos em todos os es-
tabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando ori-
entação jurídica, ado-
tando providências exclu-
sivamente relacionadas à 
elaboração de peças jurí-
dicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios 
e peças direcionadas à 
Vara de Execução Penal, 
sem prejuízo da atuação 
das Defensorias Pública 
Forenses de 1º e 2º Graus, 
fazendo intercâmbio de 
informações com o órgão 
de atuação forense junto 
ao juízo correspondente,  
encaminhando eventuais 

 

demandas relacionadas às 
condições do preso da uni-
dade prisional às Defenso-
res de Direitos Humanos, 
Forenses Criminais, Espe-
cializada de Execução Pe-
nal e Ações Coletivas. 
 

Defesa integral nos pro-
cessos administrativos 
para apuração de faltas 
disciplinares dos apena-
dos custodiados nas Uni-
dades Prisionais de Ma-
naus, bem como o atendi-
mento presencial dos ape-
nados nos estabelecimen-
tos prisionais; 

Atuação nos casos de im-
pedimento e suspeição da 
3ª Defensoria Pública de 
1ª Instância de Atendi-
mento Prisional 

 

3ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de  Atendi-
mento Pri-
sional  

Realizar atendimento, 
com atuação no acompa-
nhamento dos processos 
de presos em todos os es-
tabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando ori-
entação jurídica, ado-
tando providências exclu-
sivamente relacionadas à 
elaboração de peças jurí-
dicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios 
e peças direcionadas à 
Vara de Execução Penal, 
sem prejuízo da atuação 
das Defensorias Pública 
Forenses de 1º e 2º Graus, 
fazendo intercâmbio de 
informações com o órgão 
de atuação forense junto 
ao juízo correspondente,  
encaminhando eventuais 
demandas relacionadas às 
condições do preso da 
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unidade prisional às De-
fensores de Direitos Hu-
manos, Forenses Crimi-
nais, Especializada de Exe-
cução Penal e Ações Cole-
tivas. 
 
Defesa integral nos pro-
cessos administrativos 
para apuração de faltas 
disciplinares dos apena-
dos custodiados nas Uni-
dades Prisionais de Ma-
naus, bem como o atendi-
mento presencial dos ape-
nados nos estabelecimen-
tos prisionais; 

 
Atuação nos casos de im-
pedimento e suspeição da  
4ª Defensoria Pública de 
1ª Instância de Atendi-
mento Prisional. 

 

4ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de Atendi-
mento Pri-
sional   

Realizar atendimento, 
com atuação no acompa-
nhamento dos processos 
de presos em todos os es-
tabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando ori-
entação jurídica, ado-
tando providências exclu-
sivamente relacionadas à 
elaboração de peças jurí-
dicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios 
e peças direcionadas à 
Vara de Execução Penal, 
sem prejuízo da atuação 
das Defensorias Pública 
Forenses de 1º e 2º Graus, 
fazendo intercâmbio de 
informações com o órgão 
de atuação forense junto 
ao juízo correspondente,  
encaminhando eventuais 
demandas relacionadas às 
condições do preso da 

Atendimento 
prisional – pre-
sos provisórios 

unidade prisional às De-
fensores de Direitos Hu-
manos, Forenses Crimi-
nais, Especializada de Exe-
cução Penal e Ações Cole-
tivas. 
 
Defesa integral nos pro-
cessos administrativos 
para apuração de faltas 
disciplinares dos apena-
dos custodiados nas Uni-
dades Prisionais de Ma-
naus, bem como o atendi-
mento presencial dos ape-
nados nos estabelecimen-
tos prisionais; 

Atuação nos casos de im-
pedimento e suspeição da 
1ª Defensoria Pública de 
1ª Instância de Atendi-
mento Prisional 

 

 
 

ANEXO VIII 
Núcleo de Defesa da Mulher - NUDEM 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de Atendi-
mento à 
Mulher em 
situação de 
violência 
de gênero 

Atendimento inicial da 
mulher em situação de vi-
olência de gênero, com 
encaminhamento para a 
rede de proteção; 
Peticionamento nos autos 
de medidas protetivas; 
Ajuizamento e acompa-
nhamento de ações cole-
tivas; 
Ajuizamento e queixa-
crime; 
Peticionamento inicial,  
cumprimento de sen-
tença e execução de títu-
los extrajudiciais, em ma-
téria   de família e cível, 

1ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Atendimento 
à Mulher em 
situação de vi-
olência Do-
méstica 
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em situação de violência 
de gênero. 
Acompanhamento das 
demandas judiciais cíveis 
que envolvam mulher em 
situação de violência de 
gênero; 
 

2ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de Atendi-
mento à 
Mulher em 
situação de 
violência 
de gênero 

Atendimento inicial da 
mulher em situação de vi-
olência gênero, com en-
caminhamento para a 
rede de proteção; 
Peticionamento nos autos 
de medidas protetivas; 
Ajuizamento e acompa-
nhamento de ações cole-
tivas; 
Ajuizamento de queixa-
crime; 
Peticionamento inicial,  
cumprimento de sen-
tença e execução de títu-
los extrajudiciais, em ma-
téria   de família e cível, 
em situação de violência 
de gênero. 
Acompanhamento das 
demandas judiciais cíveis 
que envolvam mulher em 
situação de violência de 
gênero; 
 

2ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Atendimento 
à Mulher em 
situação de vi-
olência Do-
méstica 

3ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de Atendi-
mento à 
Mulher em 
situação de 
violência 
de gênero 

Atuação na defesa da mu-
lher junto ao 1º Juizado 
de Violência Doméstica 
contra a Mulher, partici-
pando das audiências, pe-
ticionamentos nos pro-
cessos criminais e de me-
didas protetivas; 
Acompanhamento de 
queixa-crime. 
Acompanhamento das 
medidas protetivas na 
vara 

 

4ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 

Atuação na defesa da mu-
lher junto ao 2º Juizado 
de Violência Doméstica 

 

de Atendi-
mento à 
Mulher em 
situação de 
violência 
de gênero 

contra a Mulher, partici-
pando das audiências, pe-
ticionamentos nos pro-
cessos criminais e de me-
didas protetivas; 
Acompanhamento de 
queixa-crime. 
Acompanhamento das 
medidas protetivas na 
vara 

5ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de Atendi-
mento à 
Mulher em 
situação de 
violência 
de gênero 

Atuação na defesa da mu-
lher junto ao 3º Juizado 
de Violência Doméstica 
contra a Mulher, partici-
pando das audiências, pe-
ticionamentos nos pro-
cessos criminais e de me-
didas protetivas; 
Acompanhamento de 
queixa-crime. 
Acompanhamento das 
medidas protetivas na 
vara 

 

 

 

ANEXO IX (Alterado pela Re-
solução nº 029/2019-

CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 16.9.2019) 

Núcleo de Defensoria da Infância e Juventude 

 
Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância da In-
fância e Ju-
ventude 

Tomar todas medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis ao fiel 

cumprimento dos preceitos do 

Estatuto da Criança e do Adoles-

cente quanto ao atendimento 

na área cível juvenil, sejam elas 

de natureza individual ou cole-

tiva, bem como realização de 

atendimento dos assistidos e 

1ª Defen-
soria Pú-
blica Es-
peciali-
zada da 
Infância e 
Juventude 
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seus familiares, peticionamen-

tos e a atuação nos feitos em 

trâmites na Vara do Juizado Cí-

vel da Infância e da Juventude  

da Cidade de Manaus até o trân-

sito em julgado da sentença 

 

substituto automático da 2ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

da Infância e Juventude 

2ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância da In-
fância e Ju-
ventude 
 

Atuar junto ao serviço de acolhi-

mento institucional atendendo 

aos interesses da criança ou do 

adolescente como custos vulne-

rabilis, até mesmo quando eles 

colidirem com os interesses de 

seus pais; atuar como curador 

especial em todas as ações de 

destituição do poder familiar, 

inclusive naquelas propostas 

pelo Ministério Público, realizar 

atendimento e acompanha-

mento processual dos proces-

sos em que o titular da 1ª De-

fensoria Pública Especializada 

na Infância e Juventude encon-

tra-se impedido ou assistindo a 

outra parte, realizar inspeção 

mensal em todas as unidades de 

acolhimento de criança e ado-

lescente da cidade de Manaus. 

 

substituto automático da 1ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

 

da Infância e Juventude 

 

3ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância da In-
fância e Ju-
ventude - 
junto à De-
legacia 

Realização de atendimento dos 
assistidos e seus familiares an-
tes da oitiva informal, atuação 
nas oitivas informais realizadas 
em sede da Delegacia de Polícia, 
atuação no feito, realizando pe-
didos de desinternação, inclu-
sive através de habeas corpus, 
dentre outros meios judiciais de 
defesa dos interesses do adoles-
cente até o momento da autua-
ção do processo, sendo também 
responsável por verificar as con-
dições físicas do estabeleci-
mento no âmbito da Delegacia 
de Polícia em que os adolescen-
tes estão alojados, bem como se 
houve o cumprimento do prazo 
em que eles podem ficar na de-
legacia de polícia.  
 
Substituto automático da 4ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

da Infância e Juventude 

 

(Alterada pela Resolução nº 

029/2019-CSDPE/AM, publi-

cada no DOE/DPE em 

16.9.2019) 

2ª Defen-
soria Pú-
blica Es-
peciali-
zada da 
Infância e 
Juventude 

4ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância da In-
fância e Ju-
ventude - 
Juizado In-
fracional 

Realização de atendimento dos 

assistidos e seus familiares, pe-

ticionamentos e a atuação nos 

feitos em trâmites na vara do ju-

izado infracional da infância e 

juventude da Cidade de Manaus 

até o trânsito em julgado da 

sentença, sendo responsável 

por verificar as condições físicas 

do estabelecimento no âmbito 

3ª Defen-
soria Pú-
blica Es-
peciali-
zada da 
Infância e 
Juventude 

https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_qcontacts&view=local&id=460
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da Internação Provisória em que 

os adolescentes estão internado 

provisoriamente, realizando 

inspeção mensal nestes estabe-

lecimentos. 

 

substituto automático da 5ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

da Infância e Juventude 

5ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância da In-
fância e Ju-
ventude - 
Cumpri-
mento de 
Medidas Só-
cio-educati-
vas 

Atuar no acompanhamento das 

Medidas Socioeducativas, pro-

pondo todas as medidas neces-

sárias aos interesses do assis-

tido, individuais ou coletivas, in-

cluindo-se as referentes às con-

dições físicas dos estabeleci-

mentos de cumprimento de me-

dida socioeducativa e medida 

protetiva da capital, sendo res-

ponsável pelo atendimento do 

socioeducando e/ou de seus fa-

miliares, realização das audiên-

cias da Vara de Execução de Me-

didas Socioeducativas, acompa-

nhamento processual e inspe-

ção mensal nas unidades de in-

ternação e semiliberdade exis-

tentes na Capital. 

 

substituto automático da 3ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

da Infância e Juventude 

Defenso-
ria Especi-
alizada na 
Execução 
de Me-
dida Soci-
oeduca-
tiva 

 
 

ERRATA 
 

Referente: Portaria Nº 1240/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 1.106 de 30 de  outubro de 2019, página 
01. 
  
ONDE SE LÊ:  
 
“no elemento de despesas 339039” 
 
LEIA-SE:  
 
“no elemento de despesas 339036” 
 
 

Manaus, 01 de novembro de 2019 

 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral 
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