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PORTARIA N.º 249/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.001713/2019-16, datado de 07/03/2019; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o Defensor Público Maurílio 
Casas Maia, a participar do “IV Seminário 
Nacional do Direito à Moradia, a fim de proferir 
a palestra “Litigio possessório coletivo no CPC 
de 2015: uma visão multi-institucional”, a ser 
realizada no dia 05 de abril de 2019, em Campo 
Grande/MS, sem ônus para esta Defensoria 
Pública e desde que não haja prejuízo relativo à 
necessidade de atuação na sua unidade. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 20 de 
março de 2019. 
 

 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

PORTARIA N.º 250/2019-GDPG/DPE/AM 

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

20000.001986/2019-61, datado de 15/03/2019; 
RESOLVE: 

AUTORIZAR o Defensor Público Arlindo 
Gonçalves dos Santos Neto, a participar de aula 
presencial do curso “Saúde Baseada em 
Evidências e as Decisões Judiciais”, a ser 
realizada nos dias 18 e 19 de março de 2019, 
nas instalações do Sírio-Libanês – Ensino e 
Pesquisa, em São Paulo/SP, sem ônus para 
esta Defensoria Pública e desde que não haja 
prejuízo relativo à necessidade de atuação na 
sua unidade. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 20 de 
março de 2019. 
 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 251/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.0002035/2019-17, datado de 18/03/2019; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o afastamento no dia 21 de março 
de 2019, da Defensora Pública Raquel El-Bachá 
Figueiredo, a fim de realizar a matricula no curso 
de “Mestrado em Direito da Universidade 
Católica  do Salvador-UCSal”, localizada no 
município de Salvador/BA, sem ônus para esta 
Defensoria Pública e desde que não haja 
prejuízo relativo à necessidade de atuação na 
sua unidade. 
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Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 20 de 
março de 2019. 
 

 

 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 252/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO que a servidora Yaskara 
Xavier Luciano Lucena foi nomeada nos autos 
do Processo nº 20000.008441/2018-02, através 
da Portaria nº 1.135/2018-GDPG/DPE/AM, 
publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, edição 898 de 17/12/2018, para 
ocupar a 3ª vaga do cargo de Analista Jurídico 
de Defensoria – Ciências Jurídicas 
CONSIDERANDO a Portaria nº 244/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, edição 955 de 
19/03/2019, que exonerou, a pedido, a 
servidora Yaskara Xavier Luciano Lucena do 
cargo de provimento efetivo de Analista Jurídico 
de Defensoria – Ciências Jurídicas, do Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas e o respectivo Plano 
de Cargos, Carreiras e Remunerações; 
CONSIDERANDO a autorização do Defensor 
Público Geral para, na ordem de classificação, 
proceder ao preenchimento da 3ª vaga do 
cargo de Analista Jurídico de Defensoria – 

Ciências Jurídicas, em substituição a servidora 
Yaskara Xavier Luciano Lucena, nos autos do 
Processo nº 20000.001791/2019-11 

RESOLVE: 
NOMEAR, em conformidade com o artigo 8º, § 
1º, da Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro 
de 2014, para exercer cargo de provimento 
efetivo do Quadro de Servidores Auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o 
candidato abaixo especificado: 

CARGO: ANALISTA JURÍDICO DE 
DEFENSORIA –  

CIÊNCIAS JURÍDICAS  
MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO 
CANDIDATO 

CLASS. 

VAGA A 
SER 

PREENCHI
DA 

KARINA MARIA DA 
SILVA 

7ª 3ª  

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 21 de março de 2019. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 253/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.001954/2019-65, datado de 14/03/2019; 
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RESOLVE: 
ALTERAR, a contar de 14/03/2019, os cargos 
de provimento em comissão abaixo 
especificados, constante do Anexo V, da Lei 
Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, 
que instituiu o Quadro de Servidores Auxiliares 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
e o respectivo Plano de Cargos, Careiras e 
Remunerações: 

Nome 
Matrícul

a 

De 
Cargo/Simbol

ogia 

Para 
Cargo/
Simbol

ogia 

Johanna 
Esther 
Morales 
Noriega 

000.399-
9 A 

Assessor de 
Defensor 

DPE-3 

Diretor 
Adjunto 
DPE-3 

Viviane de 
Oliveira 
Frota Serejo 

000.519-
3 A 

Auxiliar 
Técnico DPE-

1 

Assess
or de 

Defens
or 

DPE-3 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 21 de março de 2019. 
 

 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 254/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 1.135/2018-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, edição 898 de 

17/12/2018, que trata da nomeação para 
preenchimento da 4ª vaga, pela servidora 
Karollyne Lima Barbosa, classificada em 6º 
lugar no cargo de Analista Jurídico de 
Defensoria – Ciências Jurídicas; 
CONSIDERANDO que no capítulo 5, item 5.2, 
subitem 5.2.2 do Edital Nº 03/2017 de 
Retificação, publicado no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, edição 549 de 
07/11/2017, que trata das regras de nomeação 
de candidatos com deficiência, com a 
determinação de que o primeiro candidato 
classificado na lista de pessoas com deficiência 
– (PCD) será convocado para ocupar a 5ª 
(quinta) vaga aberta, relativa ao 
Cargo/Especialidade/Município de atuação 
para o qual concorreu, enquanto os demais 
candidatos com deficiência classificados serão 
convocados, a cada intervalo de 10 (dez) vagas 
providas, correspondentes às 20ª, 30ª, 40ª 
vagas, e assim sucessivamente, observada a 
ordem de classificação, durante o prazo de 
validade do concurso; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 158/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, edição 937 de 
18/02/2019, que homologou o Termo de 
Desistência apresentado pelo 1º classificado da 
lista de PCD, Marcelo Auday de Pinho, para o 
cargo de Analista Jurídico de Defensoria – 
Ciências Jurídicas – Manaus, nos autos do 
Processo nº 20000.008565/2018-80;  
CONSIDERANDO, por fim, o Termo de 
Desistência apresentado pelo 2º classificado da 
lista de PCD para o cargo de Analista Jurídico 
de Defensoria – Ciências Jurídicas – Manaus, 
nos autos do Processo nº 20000.002136/2019-
80, Orlando Gomes Vilaça Filho; 

RESOLVE: 
I - HOMOLOGAR o Termo de Desistência do 
Senhor Orlando Gomes Vilaça Filho, aprovado 
em 2º lugar da lista de PCD para o cargo de 
Analista Jurídico de Defensoria – Ciências 
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Jurídicas – Manaus, nos autos do Processo nº 
20000. 002136/2019-80; 
II - NOMEAR, em conformidade com o artigo 8º, 
§ 1º, da Lei Estadual nº 4.077, de 11 de 
setembro de 2014, para exercer cargo de 
provimento efetivo do Quadro de Servidores 
Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, o candidato abaixo especificado: 

CARGO: ANALISTA JURIDICO DE DEFENSORIA - 
CIÊNCIAS JURIDICAS 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO 
CANDIDATO 

CLASS
. 

DEF. 

VAGA A SER 
PREENCHIDA 

KEYVIN JOSE 
PEREIRA DE LIMA 

3ª 5ª 

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 22 de março de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 255/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 
9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 

Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada 
de 05/07/2018, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe, 
Marco Aurélio Martins da Silva, para exercer 
suas funções no Programa Amazonense de 
Promoção do Artesanato e Empreendimentos 
Solidários, no dia 22 de março de 2019; 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 21 de 
março de 2019. 
 

 

 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 256/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 
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9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada 
de 05/07/2018, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª Classe, 
Valéria Araújo Neves, para exercer 
cumulativamente suas funções na 9ª Defensoria 
Pública Forense de Família, pelo período de 07 
a 22 de março de 2019; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no 
percentual de 10% (dez por cento), 
proporcionais ao período supracitado, sobre os 
vencimentos da Defensora Pública mencionada 
neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990, desde que o membro já não perceba a 
vantagem em razão de outra cumulação 
simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 22 de 
março de 2019. 
 

 

 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 
 
 

PORTARIA N.º 0257/2019-GDPG/DPE/AM 

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

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

CONSIDERANDO a crise do Sistema 
Carcerário, materializada em rebeliões que 
culminaram com a morte de dezenas de 
detentos, nos dias 01 e 02 de janeiro de 2017, 
no Complexo Penitenciário Anísio Jobim; 
CONSIDERANDO o elevado quantitativo de 
processos perante à 2ª Vara do Tribunal do Júri 
da Capital, todos referentes ao ocorrido no 
COMPAJ em 2017, e que chegam ao número 
de 213 (duzentos e treze) acusados; 
CONSIDERANDO os pedidos constantes nos 
Processos 20000.003859/2018-15, e 
20000.003960/2018-76 DPE/AM;  
CONSIDERANDO a necessidade de destacar 
membros da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas para integrarem o presente Grupo 
de Trabalho em razão do quantitativo de 
acusados e de processos desmembrados, bem 
como da complexidade dos casos; 
CONSIDERANDO que tal atuação enquadra-se 
como atividade institucional relevante, para os 
fins do disposto no art. 3º, da Resolução n. 
23/2013/CSDPE/AM; 

RESOLVE 

I – INSTITUIR, no âmbito da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, o Grupo de Trabalho 
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COMPAJ 2019, com efeitos relativos à 
atuação institucional a contar de 01.01.2019, 
composto pelos Defensores Públicos abaixo 
indicados, sem prejuízo do exercício de suas 
funções, para atuar nos processos criminais 
oriundos dos fatos ocorridos nos dias 01 e 02 
de Janeiro de 2017, no Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim, que tramitam na 2ª Varas do 
Tribunal do Júri da Capital, até o encerramento 
da 1.ª Fase do Processo Penal do Júri, com 
vistas à defesa dos desassistidos juridicamente 
e hipossuficientes econômicos, bem como para 
resguardo do devido processo legal. 
 

GRUPO DE RABALHO COMPAJ 2019 

Raquel El Bachá Figueiredo Coordenadora 

Eduardo César Rabello Ituassú Membro 

Marco Aurélio Martins da Silva Membro 

Rafael Albuquerque Maia Membro 

Maurílio Casas Maia  Membro 

Flávia Lopes de Oliveira Membro 

 

 
II – ATRIBUIR aos membros que integram o 
presente grupo a gratificação referente ao 
Jeton Nível 8, constante no anexo único da Lei 
Estadual n.º 3.300/2008, a contar de 
19.03.2019 até o encerramento da 1.ª Fase 
do Processo Penal do Júri, que deverá ser 
comunicado pela Coordenadora do Grupo 
de Trabalho à Diretoria Administrativa. 
 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 

Manaus, 22 de março de 2019. 

 

 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 003/2019-CSDPE/AM 
 

Altera a Resolução no 014/2017-CSDPE/AM. 
 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos 
incisos XI e XII, do artigo 18 da Lei 
Complementar Estadual nº  01, de 30 de março 
de 1990, conforme texto consolidado publicado 
no DOE de 21 de março de 2005, e no art. 14, 
III, do Regimento Interno do Conselho Superior 
da Defensoria Pública Estado do Amazonas  
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por 
decisão unânime de seus membros presentes 
na Reunião Ordinária de 20 de março de 2019, 
RESOLVE ALTERAR DISPOSITIVOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 014/2017-CSDPE/AM, nos 
seguintes termos: 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O caput e os §§ 2º, 4º, 6º e 7º do artigo 
9º da Resolução 014/2017- CSDPE/AM 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 9.º A escala de plantão dos 
Defensores Públicos será 
elaborada pelo Defensor 
Público-Geral, que baixará o 
ato de designação, com 
antecedência mínima de 180 
(cento e oitenta) dias, 
disciplinando semestralmente 
o rodízio do plantão no âmbito 
da Defensoria Pública do 
Estado, sendo devidamente 
publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria 
Pública. 
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……………. 
§2º. Os plantões da 1ª e 2ª 
custódias, organizados pelo 
Gabinete do Defensor Público-
Geral, serão oferecidos aos 
Defensores Públicos 
interessados, tendo 
preferência os mais antigos, e, 
havendo recusa, observar-se-á 
a lista de antiguidade em 
ordem decrescente. 
…………………... 
§4º. Havendo cumulação do 
plantão da custódia com o 
plantão de área o membro fará 
jus ao dobro da gratificação 
prevista no artigo 3º da 
presente Resolução. 
………………….. 
§6º. Evitar-se-á, quando da 
elaboração da elaboração da 
escala,  que o membro seja 
novamente designado para 
exercer seu plantão, antes de 
outros membros, em períodos 
nos quais recaiam feriados ou 
pontos facultativos. 
 
§7º. O Defensor Público 
escalado poderá permutar, 
desde que apresente ao 
Defensor Público-Geral, em 
conjunto com seu substituto, 
manifestação expressa.” 

 
Art. 2º Ficam revogados os §§ 3º e 9º do artigo 
9º da Resolução 014/2017- CSDPE/AM. 
 
Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior 
providenciará a publicação do texto 
consolidado da Resolução n. 014/2017-CSDPE, 
com as alterações promovidas, no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da publicação desta 
Resolução. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

Manaus, AM, 21 de março de 2019. 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM  

 

Dispõe sobre a 

regulamentação e 

composição dos Órgãos 

de Atuação e fixação de 

suas atribuições no 

âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do 

Amazonas e dá outras 

providências 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais 

previstas nos incisos I do artigo  18 da Lei 

Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 

de 1990, §1°, do art. 102 da Lei Complementar 

n° 80/1994 e no art. 1º do Regimento Interno do 

Conselho Superior da Defensoria Pública 

Estado do Amazonas (Resolução nº 004/2012-

CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 

membros presentes na Reunião Extraordinária 

de 22 de março de 2019,  

CONSIDERANDO que lhe compete o 

exercício do poder normativo no âmbito da 
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Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o objetivo constitucional 

da permanente busca pela maior eficiência da 

prestação do serviço da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de se 

atualizar a estruturação normativa da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

para adequá-la ao regramento legislativo 

estabelecido pela Emenda Constitucional 

80/2014 e Lei Complementar 80/94;   

CONSIDERANDO o princípio constitucional 

da inamovibilidade como garantia do Defensor 

Público, nos termos do art. 134, §1º, da 

Constituição Federal c/c art. 127, II, da Lei 

Complementar Federal 80/1994, e art. 30, II, da 

Lei Complementar Estadual nº 01/1990; 

CONSIDERANDO o direito do Assistido ao 

patrocínio dos seus interesses pelo Defensor 

Natural, nos termos do 4ª-A, IV, da Lei 

Complementar Federal 80/1994; 

CONSIDERANDO a necessidade de 

regulamentação e composição dos Órgãos de 

Atuação da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, nos termos do art. 97-A, IV, art. 98, 

II, “a” e art. 102, §1º, da Lei Complementar 

Federal nº 80/1994, conforme art. 11 da Lei 

Complementar Estadual nº 01/90;  

CONSIDERANDO que a fixação e alteração 

de atribuições dos Órgãos de Atuação da 

Defensoria Pública é de competência do 

Conselho Superior, conforme artigo 102, §1º, da 

Lei Complementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO que o pleno exercício da 

autonomia disposta em sede constitucional 

impõe a adoção de medidas administrativas, 

visando à otimização da prestação contínua e 

ininterrupta do serviço de assistência jurídica 

integral e gratuita aos juridicamente 

necessitados;  

CONSIDERANDO o relatório final da 

Comissão Revisora da Resolução 21/2014 do 

CSDPE- AM constante do processo 

administrativo n. 20000.004117/2018-15 

 

RESOLVE 

 

 

Título I  

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO  

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º Os órgãos de atuação da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas e suas 

respectivas atribuições são regulamentados 

nesta Resolução, exceto os do Interior do 

Estado, que terão regulamento próprio. 

 

Art. 2º São órgãos de atuação da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas:  

I - as Defensorias Públicas de 2ª Instância; 

II - as Defensorias Públicas de 1ª Instância; 

III - os Núcleos da Defensoria Pública do 

Estado; 

 

Capítulo II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 

ATUAÇÃO 
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Art. 3º Os órgãos de atuação desempenham 

atividades em primeira instância, em segunda 

instância e em Tribunais Superiores, com 

atribuições genéricas ou especializadas e 

regulamentadas conforme critérios 

estabelecidos nesta Resolução e seus anexos. 

 

Capítulo III 

DA CRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E 

EXTINÇÃO DOS ÓRGÃOS DE 

ATUAÇÃO  

E SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º Nos casos em que houver interesse 

público, os órgãos de atuação poderão ser 

criados, extintos ou ter suas respectivas 

atribuições modificadas por meio de Resolução 

do Conselho Superior, mediante maioria 

absoluta dos seus membros, em sessão ordinária, 

ouvidos os interessados.  

Art. 5º A criação, extinção ou modificação das 

atribuições dos órgãos de atuação exigirá 

processo administrativo instruído com 

exposição de motivos do interessado, parecer da 

Corregedoria Geral, Coordenadoria Geral da 

área respectiva e do Defensor Público Geral. 

§1º Recebido qualquer pedido na forma do 

caput, o processo deverá ser encaminhado a 

Coordenadoria Geral da área para parecer, que 

levará em consideração a distribuição 

equilibrada das atribuições perante as áreas de 

atuação, a qualidade do atendimento e a 

abrangência dos serviços prestados. 

§2º Quando a criação, extinção ou modificação 

das atribuições dos órgãos de atuação envolver 

mais de uma área o parecer das Coordenadorias 

Gerais deverá ser conjunto. 

§3º Após o parecer da Coordenadoria Geral da 

área, o processo deverá ser encaminhado à 

Corregedoria Geral para parecer que deverá 

contemplar minimamente: 

I – número de processos totais dos órgãos de 

atuação afetados; 

II – número de processos de cada Vara Judicial, 

se aplicável; 

III – número de Defensores Públicos nos órgãos 

de atuação; 

IV – número de assistidos potencialmente 

atingidos; 

V – dados apresentados no Relatório de 

Atividades de cada Defensor Público; 

VI – descrição acerca da conveniência e 

oportunidade para a otimização do serviço. 

VII – a presença do interesse público;  

§4º Reunidas as informações mencionadas nos 

parágrafos anteriores, o processo será 

encaminhado ao Defensor Público Geral para 

parecer e encaminhamento ao Conselho 

Superior para análise e deliberação.  

§5º Os pareceres mencionados nos parágrafos 

anteriores terão efeito meramente opinativo. 

 

Capítulo IV 

DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

Art. 6º Os Núcleos Especializados da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas são 

órgãos  operacionais, de natureza permanente, 

responsáveis por uma determinada área 

especializada de atuação da Defensoria.  
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Parágrafo único. Os Núcleos Especializados da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

serão criados por ato da Defensoria Pública 

Geral, após propositura e aprovação pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública. 

Art. 7º Os Núcleos Especializados serão 

regulamentados em instrumentos normativos 

próprios e implementados gradativamente, de 

acordo com temas e com as naturezas de suas 

atuações, que sejam pertinentes e relevantes às 

atribuições institucionais da Defensoria 

Pública. 

Parágrafo único. Os Coordenadores dos 

Núcleos serão designados pelo Defensor 

Público Geral, para o período de 2 até (dois) 

anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

escolhidos entre defensores públicos que atuem 

na área de atuação do núcleo.   

  

Capítulo V 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 8º Nos casos de impedimento, suspeição, 

interesses antagônicos ou colidentes, quando a 

previsão do substituto automático não estiver 

previamente definida dentre as atribuições de 

determinado órgão de atuação e a substituição 

deste se fizer necessária, remeter-se-á o 

procedimento à Defensoria Pública subsequente, 

de mesma área de atuação, local e em sequência 

ordinal, considerando-se que, ao fim desta 

ordem, servirá a primeira como substituta da 

última. 

Art. 9º A substituição é automática e 

obrigatória, só podendo o substituto dela 

declinar em casos excepcionais, mediante 

justificação escrita dirigida ao Defensor Público 

Geral, que decidirá fundamentadamente. 

Art. 10. Caberá ao Defensor Público Geral a 

designação de Defensor Público para atuar nos 

casos omissos e não constantes dos anexos desta 

Resolução.   

 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Os Defensores Públicos permanecerão 

com suas respectivas titularidades e lotações, 

ressalvados os casos decorrentes de alterações 

promovidas por esta Resolução. 

Art. 12. Ressalvados os casos tratados no artigo 

anterior, a lotação dos órgãos de atuação criados 

nesta Resolução, será preenchida mediante 

remoção, na forma da lei. 

Art. 13. Os casos omissos serão decididos pelo 

Conselho Superior por meio de consulta 

formulada por qualquer interessado e a 

regulamentação dos deveres administrativos e 

dos procedimentos decorrentes das atribuições 

de cada órgão de atuação serão objeto de 

instrumento normativo próprio quando 

necessário.  

Art. 14. Esta Resolução entrará em vigor 60 

(sessenta) dias após a data de sua publicação, 

surtindo efeitos imediatos apenas para fins de 

abertura de processo de remoção, que ficará 

condicionada à entrada em vigor deste diploma. 

Manaus (AM), 22 de março de 2019. 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO I  

Defensorias Públicas de 2ª. Instância 

Órgão de atuação Atribuição Origem 

  

  

1ª. Defensoria 

Pública de 2ª. 

Instância 

Acompanhar todos os processos perante a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, 

peticionar, diligenciar, distribuir memoriais, participar das audiências, fazer 

sustentação oral, bem como interpor todos os recursos subsequentes, inclusive para 

os Tribunais Superiores, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições 

de Defensoria Especializada. 

Ajuizar ação rescisória de processos de competência originária do Tribunal de 

Justiça ou de Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos cíveis com final entre 0 e 3  que tramitam no Tribunal Pleno, 

Câmaras Reunidas e Conselho da Magistratura. 

Atuação como Substituto automático da  2° Defensoria Pública de 2° Instância. 

1ª. Defensoria 

Pública Forense 

Cível de 2° Grau  

  

2ª. Defensoria 

Pública de 2ª. 
Instância 

Acompanhar todos os processos perante a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, 

peticionar, diligenciar, distribuir memoriais, participar das audiências, fazer 

sustentação oral, bem como interpor todos os recursos subsequentes, inclusive para 

os Tribunais Superior, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições 

de Defensoria Especializada. 

Ajuizar ação rescisória de processos de competência originária do Tribunal de 

Justiça ou de Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos cíveis com final entre 4-6 que tramitam no Tribunal Pleno, 

Câmaras Reunidas e Conselho da Magistratura. 

Atuação como Substituto automático da  3° Defensoria Pública de 2° Instância. 

2ª. Defensoria 

Pública Forense 

Cível de 2° Grau  

  

3ª. Defensoria 

Pública de 2ª. 
Instância 

Acompanhar todos os processos perante a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, 

peticionar, diligenciar, distribuir memoriais, participar das audiências, fazer 

sustentação oral, bem como interpor todos os recursos subsequentes, inclusive para 

os Tribunais Superiores, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições 

de Defensoria Especializada.; 

Ajuizar ação rescisória de processos de competência originária do Tribunal de 

Justiça ou de Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos cíveis com final entre 7-9 que tramitam no Tribunal Pleno, 

Câmaras Reunidas e Conselho da Magistratura. 

Atuação como Substituto automático da  1ª. Defensoria Pública de 2° Instância. 

3ª. Defensoria 

Pública Forense 

Cível de 2° Grau  
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4ª. Defensoria 

Pública de 2° 
Instância 

Acompanhar todos os processos perante a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça, peticionar, diligenciar, distribuir memoriais, participar das audiências, fazer 

sustentação oral, bem como interpor todos os recursos subsequentes, inclusive para 

os Tribunais Superiores; 

Ajuizar revisão criminal, assim como impetrar habeas corpus de processos de 

competência originária do Tribunal de Justiça ou de Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos criminais que tenham finais pares que tramitam no Tribunal 

Pleno, Câmaras Reunidas e Conselho da Magistratura. 

Atuação como Substituto automático da  5ª. Defensoria Pública de 2° Instância. 

4ª. Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 2° 

Grau 

  

5ª. Defensoria 

Pública de 2° 
Instância 

Acompanhar todos os processos perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça, peticionar, diligenciar, distribuir memoriais, participar das audiências, fazer 

sustentação oral, bem como interpor todos os recursos subsequentes, inclusive para 

os Tribunais Superiores; 

Ajuizar revisão criminal, assim como impetrar habeas corpus de processos de 

competência originária do Tribunal de Justiça ou de Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos criminais que tenham finais ímpares que tramitam no Tribunal 

Pleno, Câmaras Reunidas e Conselho da Magistratura. 

Atuação como Substituto automático da  4ª.Defensoria Pública de 2° Instância. 

5ª. Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 2° 

Grau 

  

6ª. Defensoria 

Pública de 2° 
Instância 

Atuação perante os Tribunais Superiores, acompanhando todos os processos cíveis, 

fazer, quando necessário, sustentação oral, bem como propor todos os recursos 

cabíveis das decisões exaradas, e praticar todos os atos inerentes ao exercício nas 

Cortes, inclusive defesa da tese sustentada em ações cíveis e recursos cíveis 

originários perante STJ e STF, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às 
atribuições de Defensoria Especializada. 

Atuação como Substituto automático da  7° Defensoria Pública de 2° Instância. 

1ª. Defensoria 

Pública Forense de 

Tribunais Superiores 

7ª. Defensoria 

Pública de 2° 
Instância 

Atuação perante os Tribunais Superiores, acompanhando todos os processos 

criminais, fazer, quando necessário, sustentação oral, bem como propor todos os 

recursos cabíveis das decisões exaradas, e praticar todos os atos inerentes ao 

exercício nas Cortes, inclusive defesa da tese sustentada em ações criminais e 

recursos criminais originários perante STJ e STF, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria Especializada..  

Atuação como Substituto automático da  6° Defensoria Pública de 2° Instância. 

2°Defensoria 

Pública Forense de 

Tribunais 

Superiores 
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Anexo II 

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

Órgão de atuação Atribuição Origem 

 

 

1ª. Defensoria 

Pública de 1ª. 
Instância Cível  

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível, excluídas das atribuições 

das demais Defensorias Públicas Especializadas, bem como quando a matéria tratar-

se de Fazenda Pública. 

Exercer a postulação inicial das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias e, quando necessário, proceder a emenda ou aditamento da petição 

inicial. 

Atuação como Substituto automático da  6ª Defensoria Pública de 1ª Instância. 

1ª Defensoria 

Pública de 
Atendimento Cível 

 

2ª. Defensoria 

Pública de 1ª. 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível, excluídas das atribuições 

das demais Defensorias Públicas Especializadas, bem como quando a matéria tratar-

se de Fazenda Pública. 

Exercer a postulação inicial das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias e, quando necessário, proceder a emenda ou aditamento da petição 

inicial. 

Atuação como Substituto automático da  5ª Defensoria Pública de 1ª Instância. 

2ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento Cível 

 

3ª. Defensoria 

Pública de 1ª. 

Instância Cível  

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível, excluídas das atribuições 

das demais Defensorias Públicas Especializadas, bem como quando a matéria tratar-

se de Fazenda Pública. 

Exercer a postulação inicial das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias e, quando necessário, proceder a emenda ou aditamento da petição 

inicial.  

Atuação como Substituto automático da  2ª Defensoria Pública de 1ª Instância. 

 

3ª Defensoria 

Pública de 
Atendimento Cível 

 

4ª. Defensoria 

Pública de 1° 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível, excluídas das atribuições 

das demais Defensorias Públicas Especializadas, bem como quando a matéria tratar-

se de Fazenda Pública. 

Exercer a postulação inicial das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias e, quando necessário, proceder a emenda ou aditamento da petição 

inicial. 

Atuação como Substituto automático da  3ª Defensoria Pública de 1ª Instância. 

4ª Defensoria 

Pública de 
Atendimento Cível 

 

5ª. Defensoria 

Pública de 1° 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível, relativas às matérias de 

Fazenda Pública, assim entendida como ações contra o Estado, Município e suas 

autarquias, fundações e empresas públicas,  excluídas das atribuições das demais 

5ª Defensoria 

Pública de 
Atendimento Cível 
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Defensorias Públicas Especializadas; 

Exercer a postulação inicial das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias e, quando necessário, proceder a emenda ou aditamento da petição 

inicial.  

Atuação como Substituto automático da  4ª Defensoria Pública de 1ª Instância. 

 

6ª. Defensoria 

Pública de 1° 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível,  excluídas das atribuições 

das demais Defensorias Públicas Especializadas, excluídas das atribuições das 

demais Defensorias Públicas Especializadas, bem como quando a matéria tratar-se 

de Fazenda Pública; 

Exercer a postulação inicial das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias e, quando necessário, proceder a emenda ou aditamento da petição 

inicial.  

Atuação como Substituto automático da  1° Defensoria Pública de 1° Instância. 

6ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento Cível 

 

7ª. Defensoria 

Pública de 1° 

Instância Cível  

Atender demandas em matéria cível, nas quais seja possível a resolução extrajudicial 

do conflito, por meio da conciliação, realizando  audiências de conciliação 

extrajudiciais, referendando acordos extrajudiciais e requerendo a respectiva 

homologação. 

  

Realizar mediação, especificamente, nos conflitos de interesses que envolvam 

pessoas capazes, físicas ou jurídicas, objeto lícito, que possuam,preferencialmente, 

relação de trato sucessivo ou continuado, desde que, após encaminhamento do 

Defensor Público, haja sinalização de interesse do assistido. 

 

Realizar atendimentos, prestar orientação jurídica, atuar como mediador ou 

conciliador na solução extrajudicial de conflitos de interesses, bem como reduzir a 

termo os acordos celebrados. 

 

 

Redefinição da 4° 

Defensoria Pública 
Forense de 2° Grau 

 

8ª. Defensoria 

Pública de 1° 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica, nas causas de natureza cível em trâmite perante a 1ª e 2° 

Vara Cível e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial.  

Atuação como Substituto automático da  9ª. Defensoria Pública de 1° Instância. 

1ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 

 

9ª. Defensoria 

Pública de 1ª. 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 3ª e 4° 

Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  10° Defensoria Pública de 1° Instância. 

2ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

10ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

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

Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  11° Defensoria Pública de 1° Instância. 

3ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

11ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 7ª e 8° 

Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

4ª Defensoria 

Pública 
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Instância Cível participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  12° Defensoria Pública de 1° Instância. 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

12ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 9ª e 10° 

Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  13° Defensoria Pública de 1° Instância. 

5ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 

 

13ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 11ª e 

12° Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  14° Defensoria Pública de 1° Instância. 

6ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

14ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 13ª e 

14° Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

 

Atuação como Substituto automático da  15° Defensoria Pública de 1° Instância. 

 

7ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 

 

15ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 15ª e 

16° Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  16° Defensoria Pública de 1° Instância. 

8ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

16ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 17ª e 

18° Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  17° Defensoria Pública de 1° Instância. 

9ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

17ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 19ª e 

20° Varas Cíveis e de Acidentes do Trabalho, incluindo peticionamento, contestação, 

participação em audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial 

cabível, exceto quando a demanda encontrar-se afeta às atribuições de Defensoria 

Especializada. Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  24° Defensoria Pública de 1° Instância. 

10ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

18ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 1ª Vara 

da Fazenda Pública, incluindo peticionamento, contestação, participação em 

audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial cabível, exceto 

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

Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  19° Defensoria Pública de 1° Instância. 

11ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
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19ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 2ª Vara 

da Fazenda Pública, incluindo peticionamento, contestação, participação em 

audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial cabível, exceto 

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

Atuar como curador especial. 

Atuação como Substituto automático da  20° Defensoria Pública de 1° Instância. 

12ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

20ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 3ª Vara 

da Fazenda Pública, incluindo peticionamento, contestação, participação em 

audiências e interposição de recursos ou outra medida judicial cabível, exceto 

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

Atuação como Substituto automático da  21° Defensoria Pública de 1° Instância. 

13ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 
 

21ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza cível em trâmite perante a 4ª Vara 

da Fazenda Pública, incluindo peticionamento, contestação, participação em 

audiências e interposição de recursos ou outro medida judicial cabível, exceto 

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

Atuação como Substituto automático da  22° Defensoria Pública de 1° Instância. 

15ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau (excluída a 

atribuição na dívida 

ativa estadual) 

 

22ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

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

da Fazenda Pública, incluindo peticionamento, contestação, participação em 

audiências e interposição de recursos ou outro medida judicial cabível, exceto 

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

Atuação como Substituto automático da  23° Defensoria Pública de 1° Instância. 

16ª Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau (excluída a 

atribuição na dívida 

ativa municipal) 

 
 

23ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

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

Dívida Ativa Estadual, Vara da Dívida Ativa Municipal e Juizado da Fazenda Pública 

Estadual e Municipal,  incluindo peticionamento, contestação, participação em 

audiências e interposição de recursos ou outro medida judicial cabível, exceto 

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

Atuar como curador especial. 

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima. 

Atuação como Substituto automático da  18° Defensoria Pública de 1° Instância. 

Redefinição das 

defensorias 17ª; 15° 

e 16° Defensoria 

Pública 

Forense Cível de 1º 

Grau 

 

24ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância Cível 

Atuação em matéria de Usucapião junto à Vara de Registros Públicos e Usucapião, 

incluindo peticionamento, contestação, participação em audiências e interposição de 

recursos ou outro medida judicial cabível. Atuar como curador especial. 

Intercâmbio Forense Cível: Assistência jurídica em processos judiciais ou 

administrativos oriundos de comarcas situadas em outros Estados da Federação, 

respondendo às cartas precatórias, mediante provocação do assistido ou do Poder 

judiciário, nas hipóteses em que exista atribuição institucional da Defensoria 

Pública; Atuar em regime de intercâmbio com Defensorias Públicas de outros 

Estados, na forma de Termo de Cooperação, adotando providências por estes 

solicitadas em processos que tramitem na capital e no interior, desde que, neste 

último caso, não haja necessidade de deslocamento físico. 

Atuação como Substituto automático da  8° Defensoria Pública de 1° Instância. 
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ANEXO III 

Defensorias Públicas de 1º Instância do Juizado Especial 

 

Órgão de atuação Atribuição Origem 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento processual na 13ª Vara do Juizado Especial 

Cível, na 15ª Vara do Juizado Especial Cível e na 13ª Vara do Juizado Especial 

Criminal, inclusive a interposição de recursos e contestação, exceto nos feitos de 

matéria das defensorias especializadas; 

Atuação no acompanhamento processual da parte adversária e impedimentos da 2ª 

DP de 1ª Instância  do Juizado Especial; 

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima. 

1ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial e 

5ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 

   

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento 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 especializadas; 

Atuação no acompanhamento processual da parte adversária e impedimentos da 1ª 

DP de 1ª Instância  do Juizado Especial . 

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima. 

2ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial e 

7 ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 

  

3ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento 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 especializadas; 

Atuação no acompanhamento processual da parte adversária e impedimentos da 4ª 

DP de 1ª Instância  do Juizado Especial; 

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima. 

3ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial e 

6ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 

4ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento processual na 1ª  Vara do Juizado Especial 

Cível e na 12ª Vara do Juizado Especial Cível, inclusive a interposição de recursos e 

contestação, exceto nos feitos de matéria das defensorias especializadas; 

Atuação no acompanhamento processual da parte adversária e impedimentos da 3ª 

DP de 1ª Instância  do Juizado Especial; 

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima. 

4ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 
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5ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento processual na 2ª e 8ª Vara do Juizado 

Especial Cível e na 18ª Vara do Juizado Especial Criminal, inclusive a interposição 

de recursos e contestação, exceto nos feitos de matéria das defensorias 

especializadas; 

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 Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 

6ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento processual na 4ª Vara do Juizado Especial 

Cível, na 11ª Vara do Juizado Especial Cível e na 14ª Vara do Juizado Especial Cível, 

inclusive a interposição de recursos e contestação, exceto nos feitos de matéria das 

defensorias especializadas; 

Atuação no acompanhamento processual da parte adversária e impedimentos da 5ª 

DP de 1ª Instância de Juizado Especial;  

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima. 

10ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 

7ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento processual na 10ª e na 16ª Vara do Juizado 

Especial Cível, inclusive a interposição de recursos e contestação, exceto nos feitos 

de matéria das defensorias especializadas; 

Atuação no acompanhamento processual da parte adversária e impedimentos da 8ª 

DP de 1ª Instância de Juizado Especial;  

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima.  

8ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 

8ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância do 

Juizado Especial 

Atuação forense com acompanhamento processual na 9ª Vara do Juizado Especial 

Cìvel e na 19ª Vara do Juizado Especial Criminal, inclusive a interposição de 

recursos e contestação, exceto nos feitos de matéria das defensorias especializadas; 

Atuação no acompanhamento processual da parte adversária e impedimentos da 7ª 

DP de 1ª Instância de Juizado Especial; 

Atuação nas Turmas Recursais nos processos oriundos da atribuição acima. 

9ª Defensoria 

Pública Forense do 

Juizado Especial 

 

Anexo IV 

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

Órgão de atuação Atribuição Origem 

 

 

1ªDefensoria 

Pública de 1ª 

Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 1ª 

Vara Criminal de Manaus 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 processuais que entender 

necessárias.  

Substituto automático em caso de impedimentos, suspeições e/ou colidência de 

defesa teses na 2ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

1ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

2ªDefensoria 

Pública de 1ª 

Instância 
Criminal 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

2ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 
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na 3ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

3ªDefensoria 

Pública de 1ª 

Instância 
Criminal 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 4ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

4ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

4ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 5ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

5ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

5ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 6ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

6ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

6ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 

Criminal 

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,  

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 7ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

7ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

7ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 8ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

8ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

8ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 9ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

9ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 

Grau 

9ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

10ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2019 Ano 5, Edição 958 Pág. 
20/34 

 

 

 

 

Criminal sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 10ª Vara Criminal. 

Grau 

10ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 

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, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 1ª - Defensoria Pública de 1º Instância Criminal. 

11ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

11ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 1ª 

VECUTE, 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 processuais que entender necessárias. 

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

na 12ª Defensoria Pública de 1° Instância Criminal. 

12ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

12ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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

VECUTE, 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 processuais que entender necessárias. 

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

na 13ª Defensoria Pública de 1° Instância Criminal. 

13ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 

Grau 

13ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 

Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 3ª 

VECUTE, 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 processuais que entender necessárias. 

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

na 14ª Defensoria Pública de 1° Instância Criminal. 

14ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

14ª°Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 4ª 

VECUTE,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 processuais que entender necessárias. 

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

na 11ª Defensoria Pública de 1° Instância Criminal. 

15ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 
Grau 

15ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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

Especializada de Crimes de Trânsito, 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 

processuais que entender necessárias. 

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

na 24ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

 19ª Defensoria 

Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 
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16ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 

Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 1ª 

Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e 

Adolescentes, 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 processuais que entender necessárias. 

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

na 17ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

20ª Defensoria 

Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 

17ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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

Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e 

Adolescentes, 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 processuais que entender necessárias. 

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

na 16ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

 

18ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 1º 

Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (processos ímpares), 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 processuais que 

entender necessárias. 

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

na 19ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

21ª Defensoria 

Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 

19ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 

Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 1º 

Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (processos pares), 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 processuais que entender 

necessárias. 

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

na 20ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

 

20ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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

Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (processos ímpares), 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 processuais que 

entender necessárias. 

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

na 21ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

23ª Defensoria 

Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 

21ªDefensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

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

Juizado  

Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

(processos pares), até a apresentação das razões e/ou contrarrazões recursais, 

exercendo a postulação das demandas que julgar cabíveis em favor dos assistidos 

25ª Defensoria 

Pública Forense 
Criminal de 1º Grau 
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sob seu atendimento, elaborando e ajuizando as peças processuais que entender 

necessárias. 

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

na 22ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

22ª Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 3º 

Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (processos ímpares), 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 processuais que 

entender necessárias. 

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

na 23ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

 

23ª Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 3º 

Juizado Especializado no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher (processos pares), 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 processuais que entender 

necessárias. 

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

na 18ª Defensoria Pública de 1º Instância Criminal  

 

24ª Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 

Criminal 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal e demais em trâmite 

perante a Vara de Auditoria Militar, até a 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 processuais que 

entender necessárias. 

Atuar em processos administrativos, quando identificada repercussão eventual na 

competência da Vara de Autoria Militar ou que repercutam negativamente na 

vulnerabilidade militar; 

Intercâmbio Forense Criminal: Assistência jurídica em processos judiciais ou 

administrativos oriundos de comarcas situadas em outros Estados da Federação, 

respondendo às cartas precatórias, mediante provocação do assistido ou do Poder 

judiciário, nas hipóteses em que exista atribuição institucional da Defensoria 

Pública; Atuar em regime de intercâmbio com Defensorias Públicas de outros 

Estados, na forma de Termo de Cooperação, adotando providências por estes 

solicitadas em processos que tramitem na capital e no interior, desde que, neste 

último caso, não haja necessidade de deslocamento físico. 

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

na 15ª Defensoria Pública de 1° Instância Criminal. 

24ª Defensoria 

Pública Forense 

Criminal de 1.º 

Grau 

 

25ª Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

Defesa integral dos assistidos nos processos de execução de penas e medida de 

segurança em trâmite na vara de Execução Penal da Capital (VEP); 

Inspeção carcerária em todas as unidades prisionais, seja de presos em cumprimento 

de pena privativa de liberdade, bem assim como presos provisórios; 

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

2ª Defensoria 

Pública 

Especializada em 

Execução Penal 
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Instância Criminal 

26ª Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 
Criminal 

Defesa integral dos assistidos nos processos de execução de penas e medida de 

segurança em trâmite na vara de Execução Penal da Capital (VEP); 

Inspeção carcerária em todas as unidades prisionais, seja de presos em cumprimento 

de pena privativa de liberdade, bem assim como presos provisórios; 

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

Instância Criminal 

3ª Defensoria 

Pública 

Especializada em 

Execução Penal 

27ª Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 

Criminal 

Defesa integral dos assistidos nos processos de execução de penas e medida de 

segurança em trâmite na vara de Execução Penal da Capital (VEP); 

Inspeção carcerária em todas as unidades prisionais, seja de presos em cumprimento 

de pena privativa de liberdade, bem assim como presos provisórios; 

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

Instância Criminal 

4ª Defensoria 

Pública 

Especializada em 

Execução Penal 

28ª Defensoria 

Pública de 1° 

Instância 

Criminal 

Acompanhamento processual junto à Vara de Medidas e Penas Alternativas; 

Fiscalização das condições de cumprimento da pena de prestação de serviços à 

comunidade nas instituições conveniadas com o Juízo da VEMEPA. 

Participação nas atividades extrajudiciais relacionadas ao cumprimento da 

Suspensão Condicional da Pena. 

Participação nas atividades extrajudiciais relacionadas ao cumprimento da 

Suspensão Condicional do processo. 

Inspeção carcerária. 

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

Instância Criminal 

Defensoria 

Especializada em 

Penas e Medidas 

Alternativas 

 

 

 

Anexo V 

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

Defensoria 

Pública 

Atribuições Origem  

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família  

(Prédio Novo) 

 

 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação. 

Realizar audiências de conciliação extrajudiciais. 

Referendar acordos extrajudiciais. 

Requerer a homologação judicial de acordos extrajudiciais. 

1ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

(24 de maio) 

 

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família  

(Prédio Novo) 

 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação. 

Realizar audiências de conciliação extrajudiciais. 

Referendar acordos extrajudiciais. 

Requerer a homologação judicial de acordos extrajudiciais. 

4ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

- PAC Compensa 

3ª Defensoria 

Pública de 1ª 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação. 

6ª Defensoria 

Pública de 
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Instância de 

Família  

(Shopping 

Cidade Leste) 

Realizar audiências de conciliação extrajudiciais. 

Referendar acordos extrajudiciais. 

Requerer a homologação judicial de acordos extrajudiciais. 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

(PAC Shopping 

Cidade Leste) 

4ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família  

(PAC Via 

Norte) 

 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação. 

Realizar audiências de conciliação extrajudiciais. 

Referendar acordos extrajudiciais. 

Requerer a homologação judicial de acordos extrajudiciais. 

9ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

(PAC Via Norte)  

5ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

(Prédio Novo) 

 

 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação ou mediação, ou, sendo estas 

possíveis, não tenham tido êxito. 

Propor ações judiciais em matéria de família. 

Promover o cumprimento de sentença e execução de títulos extrajudiciais em 

matéria de família. 

5ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

(remanejamento de 

uma das 

Defensorias 

Públicas de 

Atendimento do 

PAC - Shopping 

Cidade Leste para a 

sede – prédio novo) 

 

6ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

(Prédio Novo) 

 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação ou mediação, ou, sendo estas 

possíveis, não tenham tido êxito. 

Propor ações judiciais em matéria de família. 

Promover o cumprimento de sentença e execução de títulos extrajudiciais em 

matéria de família. 

7ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

(PAC Alvorada) 

 

7ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

(Shopping 

Cidade Leste) 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação ou mediação, ou, sendo estas 

possíveis, não tenham tido êxito. 

Propor ações judiciais em matéria de família. 

Promover o cumprimento de sentença e execução de títulos extrajudiciais em 

matéria de família. 

8ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

(PAC Shopping 

Cidade Leste) 

8ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

(Pac Via 

Norte) 

 

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

extrajudicial do conflito através da conciliação ou mediação, ou, sendo estas 

possíveis, não tenham tido êxito. 

Propor ações judiciais em matéria de família. 

Promover o cumprimento de sentença e execução de títulos extrajudiciais em 

matéria de família. 

10ª Defensoria 

Pública de 

Atendimento de 

Família, Sucessões 

e Registros Públicos 

(PAC Via Norte) 

9ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo e passivo em todas as fases dos feitos 

que tramitam na 1ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

1ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

10ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos com 

número par que tramitam na 2ª Vara de Família, incluindo a interposição de 

2ª Defensoria 

Pública Forense de 
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Instância de 

Família 

 

recursos. 

 

Família 

11ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos com 

número ímpar que tramitam na 2ª Vara de Família, incluindo a interposição de 

recursos. 

 

 

12ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo passivo em todas as fases dos feitos que 

tramitam na 2ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

13ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

13ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos com 

número que tramitam na 3ª Vara de Família, incluindo a interposição de recursos, 

com exceção de audiências judiciais. 

 

3ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

14ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos que 

tramitam na 3ª Vara de Família, incluindo a interposição de recursos, com exceção 

de audiências judiciais. 

 

9ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

15ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos que 

tramitam na 3ª Vara de Família, incluindo a interposição de recursos, com exceção 

de audiências judiciais. 

 

 

16ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo passivo em todas as fases dos feitos que 

tramitam na 3ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

 

17ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo e passivo em todas as fases dos feitos 

que tramitam na 4ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

 

4ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

18ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos com 

número par que tramitam na 5ª Vara de Família, incluindo a interposição de 

recursos. 

 

5ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

19ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos com 

número ímpar que tramitam na 5ª Vara de Família, incluindo a interposição de 

recursos. 

 

 

20ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

 

Acompanhamento processual pelo polo ativo e passivo em todas as fases dos feitos 

que tramitam na 6ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

 

6ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

21ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos com 

número par que tramitam na 8ª Vara de Família, incluindo a interposição de 

recursos. 

8ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

22ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos com 

número ímpar que tramitam na 8ª Vara de Família, incluindo a interposição de 

recursos. 
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Família 

 

 

23ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

 

Acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos que 

tramitam no Núcleo de Conciliação das Varas de Família, incluindo a interposição 

de recursos. 

 

 

12ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

24ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

 

Acompanhamento processual pelo polo passivo em todas as fases dos feitos que 

tramitam na 5ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

 

 

25ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

 

Acompanhamento processual pelo polo passivo em todas as fases dos feitos que 

tramitam na 8ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

26ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Família 

Intercâmbio Forense 

Acompanhamento processual pelo polo passivo em todas as fases dos feitos que 

tramitam no Núcleo de Conciliação das Varas de Família, incluindo a interposição 

de recursos. 

Acompanhamento processual pelo polo ativo e passivo em todas as fases dos feitos 

que tramitam na 7ª Vara de Família, incluindo a resposta do réu e interposição de 

recursos. 

 

14ª Defensoria 

Pública Forense de 

Família 

 

 

 

ANEXO VI 

 

DEFENSORIAS  ESPECIALIZADAS 

 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

em matéria 

Fundiária 

 

Atendimento, ajuizamento de demandas individuais ou coletivas,  acompanhamento 

processual em conflitos relacionados a direitos de posse, propriedade e moradia, 

inclusive emendas, aditamentos, réplicas, contestações, especificação de provas e a 

interposição de recursos e seu acompanhamento,inclusive nas Cortes Superiores. 

 

1ª Defensoria 

Pública 

Especializada de 

Atendimento 

Fundiário 

 

2ª  Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

em matéria 

Fundiária 

Atendimento, ajuizamento de demandas individuais ou coletivas, acompanhamento 

processual em conflitos relacionados a direitos de posse, propriedade e moradia, 

inclusive emendas, aditamentos, réplicas, contestações, especificação de provas e a 

interposição de recursos e seu acompanhamento,inclusive nas Cortes Superiores. 

 

 

2ª Defensoria Pública 

Especializada de 

Atendimento 

Fundiário 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

de 

Atendimento 

Atendimento, ajuizamento de demandas, individuais ou coletivas, e 

acompanhamento processual, em matérias consumeristas, inclusive emendas, 

aditamentos, réplicas, contestações, especificação de provas e a interposição de 

recursos e seu acompanhamento,inclusive nas Cortes Superiores. 

 

 

1ª Defensoria 

Pública 

Especializada de 

Atendimento ao 

Consumidor 
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ao 

Consumidor 

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

de 

Atendimento 

ao 

Consumidor 

Atendimento, ajuizamento de demandas, individuais ou coletivas, e 

acompanhamento processual, em matérias consumeristas, inclusive emendas, 

aditamentos, réplicas, contestações, especificação de provas e a interposição de 

recursos e seu acompanhamento,inclusive nas Cortes Superiores. 

 

3ª Defensoria 

Pública 

Especializada de 

Atendimento ao 

Consumidor 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância  

Especializada 

na Promoção e 

Defesa dos 

Direitos 

Humanos e da 

Pessoa com 

Deficiência 

Assistência jurídica nas situações que apresentem, direta ou indiretamente, violação 

às normas asseguradoras dos Direitos Humanos, desde que a questão não seja ligada 

às atividades das demais unidades especializadas ou núcleos, inclusive 

acompanhamento processual, aditamentos, réplicas, contestações, especificação de 

provas e a interposição de recursos e seu acompanhamento, inclusive nas Cortes 

Superiores. 

 

Inspeção prisional em conjunto com as Defensorias junto à Vara de Execução Penal;   

 

Atribuição para promover diretamente medidas de assistência jurídica coletiva em 

favor de grupos vulneráveis em sua área de atuação, inclusive perante a segunda 

instância, sempre que entender cabíveis. 

 

Desempenhar funções de atuação estratégica no Estado, assim entendidas as 

questões sensíveis e de repercussão regional ou nacional, especialmente em favor de 

Indígenas, quilombolas e povos tradicionais; migrações e refúgio; afetados por 

grandes obras ou eventos ambientais; pessoas privadas de liberdade; educação; 

LGBTQ+; pessoas com deficiência;  etc.  

 

Inspeção carcerária 

 

Atuação no plano de prevenção de violações aos direitos humanos, diretamente ou 

por meio da participação em Conselhos e Comitês, propor a criação de políticas 

públicas e a busca pela efetivação dos direitos consagrados na legislação nacional e 

nos documentos internacionais. 

 

Defensoria Pública 

Especializada na 

Promoção e Defesa 

dos Direitos 

Humanos 

Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

de 

Atendimento 

ao Idoso 

Assistência jurídica integral aos idosos em causas, individuais ou coletivas, em que 

a específica condição etária a caracterizar fator preponderante na violação de 

direitos e na consideração da pretensão apresentada, bem como nas causas cuja 

pretensão esteja relacionada à política de atendimento e proteção disposta na Lei nº 

10.741/2003 (Estatuto do Idoso), participar de eventos e audiências públicas 

relacionados aos direitos da pessoa idosa, sem prejuízo das atribuições dos demais 

órgãos de atuação.  

Defensoria Pública 

Especializada na 

Defesa do Idoso 

 

Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

em Interesses 

Coletivos 

Prestar assistência jurídica nas causas em que estejam presentes direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos nas quais haja preponderância de interesses de 

pessoas hipossuficientes na forma da lei; 

Coordenar a atuação institucional em matéria de direitos coletivos  

1ª Defensoria 

Pública 

Especializada de 

Atendimento de 

Interesses Coletivos 
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Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

em Assuntos 

previdenciário

s 

Assistência jurídica nas causas relacionadas ao direito previdenciário oriundas do 

Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos do Estado do Amazonas e 

de seus Municípios, restringindo-se quanto aos benefícios a cargo do Regime Geral 

de Previdência unicamente aqueles decorrentes de demandas de competência da 

justiça estadual; 

Acompanhamento processual, inclusive réplicas, contestações, recursos e 

aditamentos. 

 

Defensoria Pública 

Especializada em 

Assuntos 

Previdenciários 

Defensoria 

Pública 

Especializada 

junto 

ao Tribunal de 

Contas 

 

Assistência jurídica nos processos perante a Corte de Contas nos quais os 

Interessados sejam hipossuficientes, excluídas as atribuições previstas em outra 

especializada  

Defensoria Pública 

Especializada junto 

ao Tribunal de 

Contas 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Defesa  

dos Direitos  

Relacionados à  

Saúde 

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

atendimento inicial, peticionamento e acompanhamento processual das demandas 

relacionadas à Saúde, inclusive emendas, aditamentos, réplicas, contestações, 

especificação de provas e a interposição de recursos e seu acompanhamento, 

inclusive nas Cortes Superiores. 

 

Defensoria Pública 

Especializada de 

Defesa  

dos Direitos  

Relacionados à  

Saúde 

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Defesa dos 

Direitos  

Relacionados à  

Saúde 

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

atendimento inicial, peticionamento  e acompanhamento processual das demandas 

relacionadas à Saúde, inclusive emendas, aditamentos, réplicas, contestações, 

especificação de provas e a interposição de recursos e seu acompanhamento, 

inclusive nas Cortes Superiores. 

 

Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

em Meio 

Ambiente e 

Questões 

Agrárias 

Acompanhamento dos processos cíveis e criminais junto à VEMAQA, incluindo a  

interposição de recursos, respostas do réu e defesas, exceto quando se tratar de 

atuação das Defensorias Especializadas. 

 

 

Defensoria Pública 

Especializada em 

Meio Ambiente e 

Questões Agrárias 

Defensoria  

Pública  

Especializada 

de  

Custódia e  

Flagrantes 

Assistência jurídica nas causas criminais com audiência de custódia designada, 

devendo ainda acompanhar inquérito policial decorrente de prisão em flagrante, 

cabendo-lhe, quando o Assistido preso não constituir advogado e enquanto ao auto 

de prisão em flagrante não for distribuído, a adoção de todas as medidas pertinentes. 

Acompanhar o resultado dos procedimentos administrativos, oriundos de verificação 

em sede da audiência de custódia, da prática de tortura. 

Exercer as atribuições forenses junto à Central de Inquéritos Policiais. 

 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

no 

Atendimento 

de Registros 

Públicos 

Atendimento de demandas em matéria de registros públicos e propositura de ações 

judiciais em matéria de registros públicos. 

 

Acompanhamento processual pelo polo ativo e passivo em todas as fases dos feitos 

em matéria de registros públicos, que tramitam na Vara de Registros Públicos e 

Usucapião, inclusive emendas, aditamentos, réplicas, contestações, especificação 

de provas e a interposição de recursos e seu acompanhamento, inclusive nas Cortes 

Superiores. 
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1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

em Sucessões 

Atendimento e ajuizamento de demandas em matéria de sucessões, incluindo alvarás 

e inventários; 

 

 

2ª  Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância 

Especializada 

em Sucessões 

Acompanhamento processual pelo polo ativo e passivo em todas as fases dos feitos 

em matéria de sucessões, incluindo alvarás e inventários, que tramitam nas Varas de 

Família e de Órfãos e Sucessões, inclusive emendas, aditamentos, réplicas, 

contestações, especificação de provas e a interposição de recursos e seu 

acompanhamento, inclusive nas Cortes Superiores. 

 

1ª Defensoria 

Pública 

Forense do 

Tribunal do 

Júri 

(Sumariante) 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 1ª 

Vara do Tribunal do Júri, até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, 

impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.  

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

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

Antiga 27ª 

Defensoria Pública 

Forense Criminal de 

1º Grau 

2ª Defensoria 

Pública 

Forense do 

Tribunal do 

Júri (Plenário) 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 1ª 

Vara do Tribunal do Júri, a partir do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, 

com atendimento dos assistidos e seus familiares e correspondentes 

peticionamentos, participação da sessão do plenário, ciência, recursos, razões e 

contrarrazões de recurso de apelação. 

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

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

Antiga 16ª 

Defensoria Pública 

Forense Criminal de 

1º Grau 

3ª Defensoria 

Pública 

Forense do 

Tribunal do 

Júri 

(Sumariante) 

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

Vara do Tribunal do Júri, até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, 

impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.  

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

na 5ª Defensoria Pública Forense do Tribunal do Júri (Sumariante). 

Antiga 28ª 

Defensoria Pública 

Forense Criminal de 

1º Grau 

4ª Defensoria 

Pública 

Forense do 

Tribunal do 

Júri (Plenário) 

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

Vara do Tribunal do Júri, a partir do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, 

com atendimento dos assistidos e seus familiares e correspondentes 

peticionamentos, participação da sessão do plenário, ciência, recursos, razões e 

contrarrazões de recurso de apelação. 

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

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

Antiga 17ª 

Defensoria Pública 

Forense Criminal de 

1º Grau 

5ª Defensoria 

Pública 

Forense do 

Tribunal do 

Júri 

(Sumariante) 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 3ª 

Vara do Tribunal do Júri, até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, 

impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.  

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

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

Antiga 29ª 

Defensoria Pública 

Forense Criminal de 

1º Grau 

6ª Defensoria 

Pública 

Forense do 

Tribunal do 

Júri (Plenário) 

Prestar assistência jurídica nas causas de natureza criminal em trâmite perante a 3ª 

Vara do Tribunal do Júri, a partir do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, 

com atendimento dos assistidos e seus familiares e correspondentes 

peticionamentos, participação da sessão do plenário, ciência, recursos, razões e 

contrarrazões de recurso de apelação. 

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

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

Antiga 18ª 

Defensoria Pública 

Forense Criminal de 

1º Grau 

 

 

ANEXO VII 
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Núcleo de  Atendimento Prisional 

Órgão de atuação Atribuição Origem 

1ªDefensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Atendimento 

Prisional 

Realizar atendimento, com atuação no acompanhamento dos processos de presos em 

todos os estabelecimentos prisionais de Manaus, prestando orientação jurídica, 

adotando providências exclusivamente relacionadas à elaboração de peças jurídicas 

liberatórias em relação aos presos provisórios e peças direcionadas à Vara de 

Execução Penal, sem prejuízo da atuação das Defensorias Pública Forenses de 1º e 

2º Graus, fazendo intercâmbio de informações com o órgão de atuação forense junto 

ao juízo correspondente,  encaminhando eventuais demandas relacionadas às 

condições do preso da unidade prisional às Defensores de Direitos Humanos, 

Forenses Criminais, Especializada de Execução Penal e Ações Coletivas. 

 

Defesa integral nos processos administrativos para apuração de faltas disciplinares 

dos apenados custodiados nas Unidades Prisionais de Manaus, bem como o 

atendimento presencial dos apenados nos estabelecimentos prisionais; 

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

Instância de Atendimento Prisional 

 

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de  

Atendimento 

Prisional  

Realizar atendimento, com atuação no acompanhamento dos processos de presos em 

todos os estabelecimentos prisionais de Manaus, prestando orientação jurídica, 

adotando providências exclusivamente relacionadas à elaboração de peças jurídicas 

liberatórias em relação aos presos provisórios e peças direcionadas à Vara de 

Execução Penal, sem prejuízo da atuação das Defensorias Pública Forenses de 1º e 

2º Graus, fazendo intercâmbio de informações com o órgão de atuação forense junto 

ao juízo correspondente,  encaminhando eventuais demandas relacionadas às 

condições do preso da unidade prisional às Defensores de Direitos Humanos, 

Forenses Criminais, Especializada de Execução Penal e Ações Coletivas. 

 

Defesa integral nos processos administrativos para apuração de faltas disciplinares 

dos apenados custodiados nas Unidades Prisionais de Manaus, bem como o 

atendimento presencial dos apenados nos estabelecimentos prisionais; 

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

Instância de Atendimento Prisional 

 

3ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de  

Atendimento 

Prisional  

Realizar atendimento, com atuação no acompanhamento dos processos de presos em 

todos os estabelecimentos prisionais de Manaus, prestando orientação jurídica, 

adotando providências exclusivamente relacionadas à elaboração de peças jurídicas 

liberatórias em relação aos presos provisórios e peças direcionadas à Vara de 

Execução Penal, sem prejuízo da atuação das Defensorias Pública Forenses de 1º e 

2º Graus, fazendo intercâmbio de informações com o órgão de atuação forense junto 

ao juízo correspondente,  encaminhando eventuais demandas relacionadas às 

condições do preso da unidade prisional às Defensores de Direitos Humanos, 

Forenses Criminais, Especializada de Execução Penal e Ações Coletivas. 

 

Defesa integral nos processos administrativos para apuração de faltas disciplinares 

dos apenados custodiados nas Unidades Prisionais de Manaus, bem como o 

atendimento presencial dos apenados nos estabelecimentos prisionais; 

 

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

 

4ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Atendimento 

Prisional   

Realizar atendimento, com atuação no acompanhamento dos processos de presos em 

todos os estabelecimentos prisionais de Manaus, prestando orientação jurídica, 

adotando providências exclusivamente relacionadas à elaboração de peças jurídicas 

liberatórias em relação aos presos provisórios e peças direcionadas à Vara de 

Execução Penal, sem prejuízo da atuação das Defensorias Pública Forenses de 1º e 

2º Graus, fazendo intercâmbio de informações com o órgão de atuação forense junto 

ao juízo correspondente,  encaminhando eventuais demandas relacionadas às 

condições do preso da unidade prisional às Defensores de Direitos Humanos, 

Forenses Criminais, Especializada de Execução Penal e Ações Coletivas. 

 

Defesa integral nos processos administrativos para apuração de faltas disciplinares 

dos apenados custodiados nas Unidades Prisionais de Manaus, bem como o 

atendimento presencial dos apenados nos estabelecimentos prisionais; 

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

Instância de Atendimento Prisional 

Atendimento 

prisional – presos 

provisórios 

 
 

ANEXO VIII 

Núcleo de Defesa da Mulher - NUDEM 

Órgão de atuação Atribuição Origem 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Atendimento à 

Mulher em 

situação de 

violência de 

gênero 

Atendimento inicial da mulher em situação de violência de gênero, com 

encaminhamento para a rede de proteção; 

Peticionamento nos autos de medidas protetivas; 

Ajuizamento e acompanhamento de ações coletivas; 

Ajuizamento e queixa-crime; 

Peticionamento inicial,  cumprimento de sentença e execução de títulos 

extrajudiciais, em matéria   de família e cível, em situação de violência de gênero. 

Acompanhamento das demandas judiciais cíveis que envolvam mulher em situação 

de violência de gênero; 

 

1ª Defensoria 

Pública 

Especializada de 

Atendimento à 

Mulher em 

situação de 

violência 

Doméstica 

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Atendimento à 

Mulher em 

situação de 

violência de 

gênero 

Atendimento inicial da mulher em situação de violência gênero, com 

encaminhamento para a rede de proteção; 

Peticionamento nos autos de medidas protetivas; 

Ajuizamento e acompanhamento de ações coletivas; 

Ajuizamento de queixa-crime; 

Peticionamento inicial,  cumprimento de sentença e execução de títulos 

extrajudiciais, em matéria   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 

Especializada de 

Atendimento à 

Mulher em 

situação de 

violência 

Doméstica 

3ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Atendimento à 

Mulher em 

situação de 

violência de 

gênero 

Atuação na defesa da mulher junto ao 1º Juizado de Violência Doméstica contra a 

Mulher, participando das audiências, peticionamentos nos processos criminais e de 

medidas protetivas; 

Acompanhamento de queixa-crime. 

Acompanhamento das medidas protetivas na vara 
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4ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Atendimento à 

Mulher em 

situação de 

violência de 

gênero 

Atuação na defesa da mulher junto ao 2º Juizado de Violência Doméstica contra a 

Mulher, participando das audiências, peticionamentos nos processos criminais e de 

medidas protetivas; 

Acompanhamento de queixa-crime. 

Acompanhamento das medidas protetivas na vara 

 

5ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância de 

Atendimento à 

Mulher em 

situação de 

violência de 

gênero 

Atuação na defesa da mulher junto ao 3º Juizado de Violência Doméstica contra a 

Mulher, participando das audiências, peticionamentos nos processos criminais e de 

medidas protetivas; 

Acompanhamento de queixa-crime. 

Acompanhamento das medidas protetivas na vara 

 

 

 

ANEXO IX 

Núcleo de Defensoria da Infância e Juventude 

Órgão de atuação Atribuição 
Origem 

1ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude 

Tomar todas medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis ao fiel cumprimento dos 

preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao atendimento na área 

cível juvenil, sejam elas de natureza individual ou coletiva, bem como realização de 

atendimento dos assistidos e seus familiares, peticionamentos e a atuação nos feitos 

em trâmites na Vara do Juizado Cível da Infância e da Juventude  da Cidade de 

Manaus até o trânsito em julgado da sentença 

 

substituto automático da 2ª Defensoria Pública de 1ª Instância da Infância e 

Juventude 

1ª Defensoria 

Pública 

Especializada da 

Infância e 

Juventude 

2ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude 

 

Atuar junto ao serviço de acolhimento institucional atendendo aos interesses da 

criança ou do adolescente como custos vulnerabilis, até mesmo quando eles 

colidirem com os interesses de seus pais; atuar como curador especial em todas as 

ações de destituição do poder familiar, inclusive naquelas propostas pelo Ministério 

Público, realizar atendimento e acompanhamento processual dos processos em que 

o titular da 1ª Defensoria Pública Especializada na Infância e Juventude encontra-se 

impedido ou assistindo a outra parte, realizar inspeção mensal em todas as unidades 

de acolhimento de criança e adolescente da cidade de Manaus. 

 

substituto automático da 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância da Infância e 

 

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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Juventude 

3ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude - junto 

à Delegacia 

Realização de atendimento dos assistidos e seus familiares antes da oitiva informal, 

atuação nas oitivas informais realizadas em sede da Delegacia de Polícia, atuação no 

feito, realizando pedidos de desinternação, inclusive através de habeas corpus, dentre 

outros meios judiciais de defesa dos interesses do adolescente até o momento em 

que o adolescente seja pautada a audiência de apresentação, sendo também 

responsável por verificar as condições físicas do estabelecimento no âmbito da 

Delegacia de Polícia em que os adolescentes estão alojados, bem como se houve o 

cumprimento do prazo em que eles podem ficar na delegacia de polícia. 

 

substituto automático da 4ª Defensoria Pública de 1ª Instância da Infância e 

Juventude 

 

2ª Defensoria 

Pública 

Especializada da 

Infância e 

Juventude 

4ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude - 

Juizado 

Infracional 

Realização de atendimento dos assistidos e seus familiares, peticionamentos e a 

atuação nos feitos em trâmites na vara do juizado infracional da infância e juventude 

da Cidade de Manaus até o trânsito em julgado da sentença, sendo responsável por 

verificar as condições físicas do estabelecimento no âmbito da Internação Provisória 

em que os adolescentes estão internado provisoriamente, realizando inspeção mensal 

nestes estabelecimentos. 

 

substituto automático da 5ª Defensoria Pública de 1ª Instância da Infância e 

Juventude 

 

3ª Defensoria 

Pública 

Especializada da 

Infância e 

Juventude 

5ª Defensoria 

Pública de 1ª 

Instância da 

Infância e 

Juventude - 

Cumprimento de 

Medidas Sócio-

educativas 

Atuar no acompanhamento das Medidas Socioeducativas, propondo todas as 

medidas necessárias aos interesses do assistido, individuais ou coletivas, incluindo-

se as referentes às condições físicas dos estabelecimentos de cumprimento de medida 

socioeducativa e medida protetiva da capital, sendo responsável pelo atendimento 

do socioeducando e/ou de seus familiares, realização das audiências da Vara de 

Execução de Medidas Socioeducativas, acompanhamento processual e inspeção 

mensal nas unidades de internação e semiliberdade existentes na Capital. 

 

substituto automático da 3ª Defensoria Pública de 1ª Instância da Infância e 

Juventude 

 

Defensoria 

Especializada na 

Execução de 

Medida 

Socioeducativa 
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EDITAL Nº 003/2019-GDPG 
 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
121 da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, e artigo 11, inciso XIX, da Lei 
Complementar nº 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o inciso I, do art. 67, da Lei 
Complementar nº 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o art. 14, da Resolução n. 
004/2019-CSDPE, que dispõe sobre a 
regulamentação e composição dos Órgãos de 
Atuação e fixação de suas atribuições no 
âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e dá outras providências, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1.º Declarar aberto o 3.º Concurso de 
Remoção de 2019 de Defensores Públicos de 
1ª, 2ª e 3ª Classe, destinado ao preenchimento 
das seguintes vagas: 
I – uma vaga no órgão de atuação na 3.ª 
Defensoria Pública de 1a Instância de Família;  
II – uma vaga no órgão de atuação na 7.ª 
Defensoria Pública de 1.ª Instância de Família; 
III – uma vaga no órgão de atuação na 8.ª 
Defensoria Pública de 1.ª Instância de Família; 
IV – uma vaga no órgão de atuação na 15.ª 
Defensoria Pública de 1.ª Instância de Família;  
V – uma vaga no órgão de atuação na 16.ª 
Defensoria Pública de 1.ª Instância de Família;  
VI – uma vaga no órgão de atuação na 1.ª 
Defensoria Pública de 1.ª Instância 
Especializada em Sucessões; 
VII – uma vaga no órgão de atuação na 2.ª 
Defensoria Pública de 1.ª Instância 
Especializada em Sucessões;  
VIII – uma vaga no órgão de atuação na 17.ª 
Defensoria Pública de 1.ª Instância Criminal; 
IX – uma vaga no órgão de atuação na 6.ª 
Defensoria Pública Forense do Tribunal do Júri 
(Plenário); 
X – uma vaga no órgão de atuação na 2.ª 

Defensoria Pública de 1.ª Instância de 
Atendimento Prisional. 
Art. 2.º Declarar aberto concurso de remoção 
destinado ao preenchimento das vagas que 
eventualmente surgirem em razão da 
movimentação causada pela remoção prevista 
no artigo 1º. 
Parágrafo único. Os interessados em ocupar a 
vaga prevista neste artigo deverão indicar, em 
ordem de preferência, todas as localidades 
pretendidas. 
Art. 3.º Os Defensores Públicos de 1ª, 2ª e 3ª 
Classe, interessados na remoção, deverão 
encaminhar requerimento ao endereço 
eletrônico gabinete@defensoria.am.gov.br, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
publicação deste Edital. 
Parágrafo único. O Defensor Público de 1ª, 2ª e 
3ª Classe interessado na remoção não poderá 
desistir do pedido após o término do prazo a 
que se refere este artigo. 
Art. 4.º O Defensor Público de 1ª, 2ª e 3ª 
Classe, sem titularidade até a publicação deste 
edital, que não concorrer para esta remoção ou 
não lograr êxito na escolha da titularidade 
pretendida, terá a titularidade definida por ato 
do Defensor Público Geral do Estado, de 
acordo com interesse público da Administração, 
após o término do concurso. 
Art. 5.º Não haverá período de trânsito em 
decorrência do presente concurso. 
Art. 6.º A remoção decorrente deste concurso 
ocorrerá sem ônus para a Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas. 
Art. 7.º A eficácia da presente remoção fica 
condicionada à entrada em vigor da Res. 
004/2019-CSDPE/AM. 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL, Manaus, 22 de março de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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