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PORTARIA N.º 663/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os Membros da De-
fensoria 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 Resolução nº 002/2013-
CSDPE/AM, que regulamenta o Plantão dos 
Defensores Públicos do Estado do Amazonas e 
dos servidores, com recentes alterações pro-
movidas pela Resolução nº 015/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 de 
junho de 2019; 
CONSIDERANDO os documentos e informa-
ções constantes no bojo dos processos admi-
nistrativos nº 20000.004563/2021 
 

RESOLVE: 
I – ALTERAR o Plantão da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, quanto a escala do 
Polo do Médio Madeira, para o 2º semestre 
de 2021; 
II - Os Anexos II a V da Portaria n.º 949/2020-
GDPG/DPE/AM, passam a viger conforme 
anexo único. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

27 de julho de 2021. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº 081/2021-GCG-DPE/AM 
 
A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSO-
RIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 20, incisos X e XII da Lei Comple-
mentar nº 01/1990 c/c artigo 11, incisos X e XI, 
da Resolução nº. 001/2013-CSDPE/AM – Regi-
mento Interno da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas; 
 
CONSIDERANDO o dever funcional dos mem-
bros da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas de apresentar relatórios periódicos de 
sua atuação ao Corregedor Geral, nos termos 
do art. 89, inciso XII, da Lei Complementar nº. 
01/1990;  
 
CONSIDERANDO que a esta compete orientar 
e supervisionar as atividades desenvolvidas 
pelos Defensores Públicos em suas respectivas 
áreas, bem como baixar instruções, no limite de 
suas atribuições, visando a regularidade e o 
aperfeiçoamento da missão constitucional da 
Defensoria Pública;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformi-
zar o registro da atuação institucional, por meio 
da padronização do preenchimento dos relató-
rios funcionais periódicos em sistema inte-
grado, no intuito de auxiliar os Defensores Pú-
blicos e toda equipe de apoio (servidores, alu-
nos de pós-graduação e estagiários da Defen-
soria Pública), no oferecimento de um atendi-
mento mais qualitativo;  
 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de 
manter atualizados os registros estatísticos de 
produção dos membros da Defensoria Pública, 
inclusive para efeitos de aferição dos índices de 
merecimento e de produtividade; 
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CONSIDERANDO a necessidade de adequa-
ção dos critérios de preenchimento dos relató-
rios funcionais periódicos em sistema inte-
grado, de forma que os resultados quantitativos 
reflitam a faticidade das atividades desenvolvi-
das pelos membros; 
 
CONSIDERANDO os termos da Recomenda-
ção nº 002/2019-GCG-DPE/AM, datada de 
02/12/2019; 
 
CONSIDERANDO, por fim, os requerimentos 
deferidos para inclusão e alteração de ações e 
atos praticados pelos órgãos de atuação da De-
fensoria Pública, no presente exercício. 
 
RESOLVE alterar os critérios de preenchi-
mento dos relatórios periódicos de atuação dos 
membros da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, a que se refere o artigo 89, inciso 
XII, da Lei Complementar do Estado do Amazo-
nas nº. 01, de 30 de março de 1990, a serem 
observados por todos os órgãos de atuação da 
DPE/AM e nos termos estabelecidos no 
ANEXO desta portaria: 
 
Art. 1º. Fica incluído o seguintes ato nos relató-
rios da Área de Família: “pré-mediação/con-
vite”. 
 
Art. 2º. Ficam alterados os parâmetros para o 
preenchimento do ato “Atendimento Novo” na 
Área de Família. 
 
Art. 3º. É de responsabilidade do membro ofici-
ante o regular preenchimento do relatório perió-
dico de seu órgão de atuação.  
 
§1º. Para os fins do caput, deve o (a) Defen-
sor(a) Público(a) proceder a orientação e fisca-
lização contínua do preenchimento do relatório 

periódico, quando realizado pela equipe de ser-
vidores, residentes e estagiários vinculados ao 
seu órgão de atuação; 
 
§2º. Os dados informados no relatório referem-
se à produção e ao atendimento do órgão de 
atuação como um todo, ainda que praticado por 
mais de um membro, servidor ou estagiário. 
 
Art. 3º. O eventual preenchimento irregular do 
referido sistema de relatórios importará em des-
cumprimento do dever ético do membro ofici-
ante, nos termos da Resolução nº 009/2014-
CSDPE. 
 
Art. 4º. Os casos omissos serão decididos pela 
Corregedoria Geral mediante consulta formu-
lada por qualquer interessado e a apuração de 
eventual descumprimento dos deveres admi-
nistrativos inerentes ao objeto desta portaria 
será realizada por meio de procedimento pró-
prio, quando necessário.   
 

Manaus, 27 de julho de 2021. 
 

Marco Aurélio Martins da Silva 
Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO 
 

PARAMETRIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS DA 

ÁREA DE FAMÍLIA 
 
 
A) INDICADORES SETORIAIS (RESOLUÇÃO 

Nº 001/2019-CSDPE/AM) 

 

1. Inicial Família: 

Indicador 1: Atendimento novo  

Indicador 2: Atos judiciais 
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Indicador 3: Satisfação do assistido 

Indicador 4: % de acordos 

2. Forense Família: 

Indicador 1: Atendimento novo/retorno  

Indicador 2: Atos judiciais 

Indicador 3: Satisfação do assistido  

 

B) ATOS PROCESSUAIS COMPUTÁVEIS 

(FAMÍLIA) – ANEXO II 

 

Atos Judiciais: Inicial de Família 

 

1. PETIÇÃO INICIAL 

2. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

3. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 

4. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

5. DESISTÊNCIA DA MEDIAÇÃO 

6. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

7. PRÉ-MEDIAÇÃO/CONVITE 

8. PRÉ-MEDIAÇÃO/PALESTRA 

9. PRÉ-MEDIAÇÃO/RODA DE CONVERSA 

10. PRÉ-MEDIAÇÃO/CONSTELAÇÃO FAMI-

LIAR 

11.REUNIÃO DE ENGAJAMENTO DE 

EQUIPE/RODA DE CONVERSA 

12.REUNIÃO DE ENGAJAMENTO DE 

EQUIPE/DINÂMICA 

 

Atos Judiciais: Forense Família 

 

1. ALEGAÇÕES FINAIS 

2. CONTESTAÇÃO 

3. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 

AGRAVO 

4.CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE APE-

LAÇÃO 

5.CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE EM-

BARGO DE DEC 

6. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INOMI-

NADO 

7. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPE-

CIAL 

8.CONTRARRAZÕES DE RECURSO EXTRA-

ORDINÁRIO 

9. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDI-

NÁRIO CONSTITUCIONAL 

10.JUSTIFICATIVA EM EXECUÇÃO DE ALI-

MENTOS 

11. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES 

12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

13. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

14. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA  

15. RECONVENÇÃO 

16. RECURSO DE AGRAVO 

17. RECURSO DE APELAÇÃO 

18. RECURSO INOMINADO 

19. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-

NAL 

20. RÉPLICA 

21. IMPUGNAÇÕES 

22. AUDIÊNCIA JUDICIAL 

23. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 

24. SUSTENTAÇÃO ORAL 

25. DECLARAÇÃO DE ITCMD 

 

C) ATOS CONSTANTES DO RELATÓRIO DE 

FAMÍLIA E OBSERVAÇÕES: 

 

ATOS PRATICADOS: 
 
1. ACORDO JUDICIAL – Quando realizado no 
curso de processo judicial já existente, condu-
zido e estimulado por membro ou servidor do 
Judiciário e posteriormente homologado por 
sentença. 
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2. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 
– Quando realizado antes de ingresso judicial, 
conduzido e estimulado por servidor, residente 
ou membro. 
 
3. ALEGAÇÕES FINAIS – Quando apresenta-
das oralmente, em audiência, devem ser consi-
deradas e registradas tais como as escritas, 
salvo se utilizadas de forma remissiva ou gené-
rica. 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de alegações finais, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
 
4. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO PRATI-
CADO – Deve ser utilizado de forma excepcio-
nal e somente quando nenhum outro ato ou 
providências forem adotados no processo ou 
no atendimento; não computar correções de mi-
nutas de petições ainda não protocoladas. 
 
5. ATENDIMENTO NOVO – Deve ser preen-
chido quando o assistido, já atendido pela tria-
gem, apresenta uma nova demanda ou resis-
tência a uma pretensão à DPE, independente-
mente da continuidade do atendimento por ou-
tro órgão de execução, onde este último, dora-
vante utilizará apenas o campo "Atendimento 
Retorno". 
Via de regra, utilizado apenas pelas Defenso-
rias de Atendimento e Especializadas quando 
da apresentação da nova pretensão do assis-
tido, ainda que este já tenha sido orientado/as-
sistido em demanda distinta e já se encontre 
cadastrado no banco de dados da DPE. 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 

novo, salvo se os atos praticados forem distin-
tos para cada um dos assistidos e nos casos de 
ações ajuizadas pelas especializadas com inte-
resse coletivo, onde, nestas últimas, cadastra-
dos e considerados tantos quantos forem os as-
sistidos pela Defensoria Pública. 
Exceção: considerando-se a atribuição das De-
fensorias Forenses para contestar, devem es-
tas últimas registrar o primeiro atendimento do 
assistido como "Atendimento Novo", providên-
cia a ser adotada, de igual modo, quando a 
DPE assumir demanda já iniciada por advo-
gado particular.  
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
novo, salvo se os atos praticados forem distin-
tos para cada um dos assistidos e nos casos de 
ações ajuizadas pelas especializadas com inte-
resse coletivo, onde, nestas últimas, cadastra-
dos e considerados tantos quantos forem os as-
sistidos pela Defensoria Pública. 
No caso do atendimento virtual, a triagem 
ocorre durante o primeiro atendimento, de 
modo que o ato deve ser considerado como 
“Atendimento Novo”, ainda que o atendimento 
venha a ser arquivado, denegado ou encami-
nhado.  
Informações genéricas ou de mero expediente 
não serão considerados como “Atendimento 
Novo”. 
 
6. ATENDIMENTO RETORNO – Utilizado em 
todos os registros posteriores ao primeiro aten-
dimento da mesma demanda, ainda que por ór-
gão de atuação diferente, salvo as exceções 
acima expostas. 
Não computar eventual orientação ou atendi-
mento a testemunha arrolada para participar de 
audiência. 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
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retorno, salvo se os atos praticados forem dis-
tintos para cada um dos assistidos e nos casos 
de ações ajuizadas pelas especializadas com 
interesse coletivo. 
 
7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL – Realizada 
no âmbito da Defensoria Pública, antes, du-
rante ou no final de processo judicial, conduzida 
por membro ou servidor da DPE. Deve ser con-
siderada independentemente de posterior ho-
mologação judicial, sendo assinalado o resul-
tado alcançado: “com acordo” ou “sem acordo”. 
No caso de redesignação ou continuação de 
audiência em data distinta, computar o ato e 
considerar, posteriormente, como nova audiên-
cia. 
 
8. AUDIÊNCIA JUDICIAL – Qualquer audiên-
cia realizada no curso de processo judicial e 
conduzida por membro da Justiça Pública; 
deve-se considerar neste campo, ainda, a rea-
lização de inspeção judicial. No caso de rede-
signação ou continuação de audiência em data 
distinta, considerar como nova audiência e um 
novo ato a ser computado. 
Impugnações, interpelações, contraditas, pro-
testos, requerimentos e demais incidentes 
ocorridos em audiência e apresentados oral-
mente não devem ser computados, assim como 
a ciência das respectivas decisões, quando 
proferidas na mesma audiência. 
 
9. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO – Ocorre após 
a triagem na unidade, momento em que será 
definido, conforme o caso concreto, se é caso 
de mediação ou conciliação. Ato realizado ape-
nas por servidor, residente ou Defensor(a) Pú-
blico (a).  
 
10. CIÊNCIA DE DECISÃO – Campo a ser pre-
enchido quando o (a) Defensor (a) Público (a) 

manifestar ciência de sentença/acórdão judi-
cial, ainda que em audiência judicial, de acordo 
com os subcampos do relatório eletrônico. 
Não considerar eventual ciência, ainda que ex-
pressa nos autos, como “Petição Intermediá-
ria”. 
 
11. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Preen-
cher somente quando formalmente suscitado 
ao Defensor Público Geral. 
 
12. CONTESTAÇÃO – Considerar, também, 
quando apresentada oralmente. 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de contestação, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
 
13. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO – Quando houver mais de um assis-
tido no polo representado pelo mesmo membro 
da DPE e necessária a apresentação de res-
posta a recurso, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada um 
dos assistidos; 
 
14. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
APELAÇÃO – Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo mem-
bro da DPE e necessária a apresentação de 
resposta a recurso, considerar como apenas 
um ato praticado, salvo se a peça envolver ma-
téria, defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos. 
 
15. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INO-
MINADO – Quando houver mais de um assis-
tido no polo representado pelo mesmo membro 
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da DPE e necessária a apresentação de res-
posta a recurso, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada um 
dos assistidos. 
 
16. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS – Ín-
dice para registro de todos os outros recursos, 
não nominados pelo sistema (exemplos: em-
bargos de declaração, especial, extraordinário 
etc). 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de resposta a re-
curso, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, defesa 
ou alegações distintas para cada um dos assis-
tidos. 
 
17. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Preen-
cher o campo quando do requerimento inaugu-
ral da execução. Para os peticionamentos sub-
sequentes, “petição intermediária”.  
Por entendimento do CSDPE/AM, o cumpri-
mento de sentença deve ser contabilizado sob 
o campo “peticionamento”, de atribuição das 
unidades iniciais de atendimento. 
 
18. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
– Preencher quando formalmente expedida 
pelo membro ou órgão de atuação e decorrente 
de efetivo atendimento ou comparecimento do 
assistido. 
 
19. DECLARAÇÃO DE ITCMD – Sem comen-
tários. 
 
20. DESISTÊNCIA DA MEDIAÇÃO – Preen-
cher quando, após atendimento e contato com 
o mediador, uma das partes, ou ambas, desis-
tem da resolução da demanda de maneira ex-
trajudicial. 
 

21. DILIGÊNCIAS EM JUÍZO – Utilizar so-
mente quando não houver campo específico 
para preenchimento, não se considerando os 
atos processuais que demandem a presença 
do (a) Defensor (a) Público (a). Preencher, por 
exemplo, quando haja necessidade de despa-
char medida urgente, requerer providências di-
retamente ao Magistrado ou à Secretaria do Ju-
ízo, solicitar cópias, documentos, mídia, etc. 
 
22. EDITAL – Considerar apenas quando efeti-
vamente publicado no Diário Eletrônico da 
DPE. 
 
23. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓRIA / 
EXECUÇÃO – Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo mem-
bro da DPE e necessária a apresentação de 
quaisquer dos embargos acima, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a peça 
envolver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos e nos casos de 
ações ajuizadas pelas especializadas com inte-
resse coletivo. 
 
24. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de quaisquer dos 
embargos acima, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada um 
dos assistidos e nos casos de ações ajuizadas 
pelas especializadas com interesse coletivo. 
 
25. EMENDA À INICIAL – Quando utilizada, 
observar a necessidade de informar o campo 
“Defensor (a) que assinou a inicial”. 
 
26. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO – 
Considerar apenas quando este se der formal-
mente e observado o disposto no Memorando 
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Circular nº. 005/2015- GCG/ DPEAM, de 
17/06/2015. 
 
27. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de exceção de pré-
executividade, considerar como apenas um ato 
praticado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 
 
28. HABEAS CORPUS – Sem comentários. 
 
29. IMPUGNAÇÕES – Sem comentários. 
 
30. INTERCÂMBIO PROCESSUAL – Utilizar 
quando do atendimento, resposta, remessa de 
documentos ou qualquer outro ato praticado em 
intercâmbio de processos remetidos à Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas.  
 
31. JUSTIFICATIVA EM EXECUÇÃO DE ALI-
MENTOS – Sem comentários. 
 
32. MEMORANDO – Somente considerar 
quando expedido formalmente, seja por meio 
de correspondência oficial física, digital ou por 
meio do sistema interno da Defensoria Pública 
do Estado. Encaminhamentos não podem ser 
computados como “memorando”, visto já pos-
suírem item próprio. 
 
33. NOTIFICAÇÕES / CONVITES – Sem co-
mentários. 
 
34. OFÍCIO – Sem comentários. 
 
35. PEDIDO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação do pedido de sus-
pensão liminar; considerar como apenas um 

ato praticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada um 
dos assistidos. 
 
36. PETIÇÃO INICIAL – Quando houver mais 
de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e necessária a apre-
sentação do pedido de suspensão liminar; con-
siderar como apenas um ato praticado, salvo se 
a peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
37. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA – Com o fim 
de cômputo de todas as modalidades de peti-
ções intermediárias, tais como intervenção de 
terceiros, pedido incidental de tutela de urgên-
cia e evidência, pedido de suspensão e extin-
ção processual, pedido de reconsideração, ha-
bilitação e demais incidentes como “petição in-
termediária”. Desconsiderar eventual termo de 
ciência, ainda que em formato de petição, como 
“petição intermediária”. 
 
38. PORTARIA – Considerar como item a ser 
computado, apenas quando efetivamente publi-
cado no Diário Eletrônico da DPE. 
 
39. PRÉ-MEDIAÇÃO/CONVITE – Consiste no 
primeiro contado do assistido com a unidade, 
antes da data agendada para o atendimento, na 
qual o mediador explica o procedimento , es-
cuta as partes com o intuito de analisar sua 
adequação ao procedimento de Mediação e re-
aliza o convite para a sessão, que deverá ser 
aceito pelo assistido e convidado. 
Sendo a pré-mediação realizada com assistido 
e convidado em separado, deve ser registrado 
um praticado para cada uma das partes. 
O ato pode ser computado ainda que o convite 
não seja aceito ou o assistido não compareça à 
sessão. 
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Caso a PRÉ-MEDIAÇÃO/CONVITE seja reali-
zada na mesma ocasião da sessão de media-
ção, registrar apenas o ato AUDIÊNCIA DE 
MEDIAÇÃO. 
 
40. PRÉ-MEDIAÇÃO/CONSTELAÇÃO FAMI-
LIAR – realizada semana ou quinzenalmente, 
por meio de palestras, rodas de conversa, 
constelação familiar e concretizada pelo (a) De-
fensor(a) Público (a) titular da unidade, com o 
intuito de trazer consciência para as diversas 
questões presentes nos conflitos, por exemplo, 
falta de diálogo, alienação parental, repetição 
de padrão etc. São atividades realizadas antes 
de o assistido ter seu primeiro atendimento, 
seja ele conciliação ou mediação. 
 
41. PRÉ-MEDIAÇÃO/PALESTRA – realizada 
semana ou quinzenalmente, concretizada pelo 
(a) Defensor(a) Público (a) titular da unidade, 
com o intuito de trazer consciência para as di-
versas questões presentes nos conflitos, por 
exemplo, falta de diálogo, alienação parental, 
repetição de padrão etc. São atividades realiza-
das antes de o assistido ter seu primeiro aten-
dimento, seja ele conciliação ou mediação. 
 
42. PRÉ-MEDIAÇÃO/RODA DE CONVERSA 
– realizada semana ou quinzenalmente, por 
meio de palestras, rodas de conversa, conste-
lação familiar e concretizada pelo (a) Defen-
sor(a) Público (a) titular da unidade, com o in-
tuito de trazer consciência para as diversas 
questões presentes nos conflitos, por exemplo: 
falta de diálogo, alienação parental, repetição 
de padrão etc. São atividades realizadas antes 
do assistido receber seu primeiro atendimento, 
seja ele conciliação ou mediação. 
 
43. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – Sem co-
mentários. 
 

44. RECONVENÇÃO – Considerar apenas 
quando proposta de forma autônoma, nos ter-
mos do art. 343, §6º do CPC. Quando requerida 
em conjunto com a contestação, considerar 
apenas esta última. 
 
45. RECURSO DE AGRAVO – Quando houver 
mais de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e necessária a apre-
sentação deste recurso, considerar como ape-
nas um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
 
46. RECURSO DE APELAÇÃO – Quando hou-
ver mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 
 
47. RECURSO ESPECIAL – Quando houver 
mais de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e necessária a apre-
sentação deste recurso, considerar como ape-
nas um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
 
48. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Quando 
houver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo membro da DPE e necessária 
a apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 
 
49. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL – Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo membro da 
DPE e necessária a apresentação deste re-
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curso, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, defesa 
ou alegações distintas para cada um dos assis-
tidos. 
 
50. RÉPLICA – Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo mem-
bro da DPE e necessária a apresentação de ré-
plica; considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, defesa 
ou alegações distintas para cada um dos assis-
tidos. 
 
51. REUNIÃO EXTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião for de interesse institucional. 
 
52. REUNIÃO INTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião gerar ata. 
 
53. REUNIÃO DE ENGAJAMENTO DE 
EQUIPE/DINÂMICA – realizada entre a própria 
equipe, contribuindo para a criação de um vín-
culo forte e positivo entre servidor/estagiário e 
a Defensoria Pública, para que a causa deles 
seja comum à nossa e, desde já, sintam-se mo-
tivados a atuar em excelência na resolução de 
conflitos.  
 
54. REUNIÃO DE ENGAJAMENTO DE 
EQUIPE/RODA DE CONVERSA – dinâmica re-
alizada entre a própria equipe, contribuindo 
para a criação de um vínculo forte e positivo en-
tre servidor/estagiário e a Defensoria Pública 
para que a causa deles seja comum à nossa e, 
desde já, sintam-se motivados a atuar em ex-
celência na resolução de conflitos.  
 
55. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CON-
DUTA – registrar somente quando formalmente 
elaborado e assinado entre os pactuantes. 
 

56. TERMO DE DENEGAÇÃO / ARQUIVA-
MENTO – Registrar somente com a estrita ob-
servância à Resolução nº 012/2014-CSDPE. 
 
57. TRIAGEM – Sem comentários. 
 
58. VISITA TÉCNICA – Considerar somente se 
houver certidão, declaração, termo ou outro do-
cumento que comprove a efetiva realização do 
ato em comento. Exemplo: será considerada vi-
sita técnica, devidamente computada no relató-
rio como tal, a visita ao assistido em autos de 
curatela. 
 
D) AÇÕES 
 
1.ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR 
2.ADOÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 
3. ALIMENTOS 
4.ALIMENTOS GRAVÍDICOS 
5. ALIMENTOS PROVISIONAIS 
6. ALTERAÇÃO DE NOME 
7. ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 
8. ALVARÁ JUDICIAL 
9. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
10. ARRESTO 
11. ARROLAMENTO 
12. ARROLAMENTO DE BENS 
13. ARROLAMENTO SUMÁRIO 
14. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
15. AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE 
16. BUSCA  E APREENSÃO 
17. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR 
18. CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL 
19. CAUTELAR 
20. CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE COR-
POS 
21. CAUTELAR INOMINADA 
22. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
23. CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 
EM DIVÓRCIO 
24. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
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25. DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA 
26.DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE COM 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
27.DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL/DE-
CLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL “POST 
MORTEM”   
28. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL 
29. DECLARATÓRIA E DE DISSOLUÇÃO DE 
UNIÃO ESTÁVEL COM GUARDA, ALIMEN-
TOS E DIREITO DE VISITAS 
30. DIVÓRCIO CONSENSUAL 
31. DIVÓRCIO LITIGIOSO 
32. EMBARGOS DE TERCEIRO 
33. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
34. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
35. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
36. EXIBIÇÃO 
37. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
38. GUARDA 
39. GUARDA COM TUTELA ANTECIPADA 
40. GUARDA COM ALIMENTOS 
41. HABEAS CORPUS 
42. HABILITAÇÃO À ADOÇÃO 
43. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 
44. HOMOLOGAÇÃO DE AUXÍLIO AO NASCI-
TURO 
45.HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJU-
DICIAL 
46. IMISSÃO NA POSSE 
47. IMPUGNAÇÕES 
48.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS 
49. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
50. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
51. INTERDIÇÃO 
52.  INTERDITO PROIBITÓRIO 
53. INTERNAÇÃO 
54.  INVENTÁRIO 
55. INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO 
56. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
57.INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST 
MORTEM 
58.  JUSTIFICAÇÃO 

59. MANDADO DE SEGURANÇA 
60. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 
61. MEDIDAS GARANTIDORAS 
62. MEDIDAS PREPARATÓRIAS 
63.  MEDIDAS PROTETIVAS 
64. MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNA-
ÇÃO COMPULSÓRIA 
65.MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
(MARIA DA PENHA) 
66.MEDIDAS PROTETIVAS – ESTATUTO DO 
IDOSO 
67. MODIFICAÇÃO DE GUARDA 
68. MODIFICAÇÃO DE GUARDA LITIGIOSA 
69. MODIFICAÇÃO DE GUARDA, VISITAS, 
COM BASE NA ALIENAÇÃO PARENTAL, CU-
MULADA COM EXONERAÇÃO DE ALIMEN-
TOS 
70. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE 
71. NENHUMA AÇÃO 
72. OBRIGAÇÃO DE FAZER 
73. OFERTA DE ALIMENTOS 
74. ORDINÁRIA 
75. OUTRAS AÇÕES 
76. OUTRAS AÇÕES COLETIVAS 
77. PARTILHA DE BENS 
78. PENSÃO POR MORTE 
79. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
80. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 
81. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 
POST MORTEM 
82. REGISTRO E NASCIMENTO TARDIO 
83. REGISTRO DE ÓBITO TARDIO 
84. REGULAMENTAÇÃO DE DIREITO DE VI-
SITAS 
85.REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, ALI-
MENTOS E VISITAS 
86. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
87. REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DA 
POSSE 
88. REMOÇÃO, MODIFICAÇÃO E DISPENSA 
DE TUTOR OU CURADOR 
89. RESTAURAÇÃO DE AUTOS 
90. RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO 
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91. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓ-
VEL 
92. RETIFICAÇÃO/SUPRIMENTO/RESTAU-
RAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
93. REVISIONAL DE ALIMENTOS  
94. SEPARAÇÃO DE CORPOS 
95. SOBREPARTILHA 
96. SUPRIMENTO DE CONSENTI-
MENTO/IDADE 
97. TOMADA DE DECISÃO APOIADA 
98. TUTELA C/C GUARDA 
99. TUTELA C/C DESTITUIÇÃO DO PODER 
FAMILIAR 
100. USUCAPIÃO 
 
 

 PARAMETRIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS DA 

ÁREA CÍVEL 
 
A) INDICADORES SETORIAIS (RESOLUÇÃO 

Nº 001/2019-CSDPE/AM) 

 

1. Inicial Cível: 

Indicador 1: Atendimento novo  

Indicador 2: Petição Inicial  

Indicador 3: % de Acordo  

Indicador 4: Satisfação do assistido  

 

2. Forense Cível de 1º Grau: 

Indicador 1: Atendimento novo/retorno  

Indicador 2: Atos judiciais 

Indicador 3: Satisfação do assistido  

 

3. Forense Cível de 2º Grau:  

Indicador 1: Atos judiciais 

Indicador 2: Satisfação do assistido  

 

4. Especializadas e Unidades do Interior:  

Indicador 1: Atendimento novo/retorno  

Indicador 2: Atos judiciais 

Indicador 3: Satisfação do assistido  

 

B) ATOS PROCESSUAIS COMPUTÁVEIS 

(FORENSE CÍVEL) – ANEXO II 

 

Atos judiciais: Forense Cível de 1º Grau 

 

1. ALEGAÇÕES FINAIS 

2. CONTESTAÇÃO 

3. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 

AGRAVO 

4. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 

APELAÇÃO 

5. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE EM-

BARGO DE DEC 

6. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INOMI-

NADO 

7. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPE-

CIAL 

8. CONTRARRAZÕES DE RECURSO EXTRA-

ORDINÁRIO 

9. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDI-

NÁRIO CONSTITUCIONAL 

10. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE SEN-

TENÇA 

11. EMBARGOS DE TERCEIRO / MONITÓRIA 

/ EXECUÇÃO 

12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

13. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

14. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR 

15. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA SIMPLES 

16. RECONVENÇÃO 

17. RECURSO DE AGRAVO 

18. RECURSO DE APELAÇÃO 

19. RECURSO ESPECIAL 

20. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

21. RECURSO INOMINADO 

22. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-

NAL 
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23. RÉPLICA 

24. IMPUGNAÇÕES 

25. AUDIÊNCIA JUDICIAL 

26. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 

27. SUSTENTAÇÃO ORAL 

 

Atos judiciais: Forense Cível de 2º Grau 

 
1. ATENDIMENTO NOVO/RETORNO 
2. AUDIÊNCIA JUDICIAL 
3. SUSTENTAÇÃO ORAL 
4. RECURSO ESPECIAL 
5. RECURSO DE AGRAVO 
6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
7. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL 
8. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO 
9. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE EM-
BARGOS DE DEC 
10. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPE-
CIAL 
11. CONTRARRAZÕES DE RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO 
12. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDI-
NÁRIO CONSTITUCIONAL 
13. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE SEN-
TENÇA 
14. EMBARGOS - TERCEIRO / MONITÓRIA / 
EXECUÇÃO 
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
16. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR 
17. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 
18. PETIÇÃO INICIAL 
19. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL 
20. IMPUGNAÇÕES 
 
C) ORIENTAÇÕES E CRITÉRIOS DE PREEN-
CHIMENTO – ÁREA CÍVEL 
 

1. ACORDO JUDICIAL – Quando realizado no 
curso de processo judicial já existente, condu-
zido e estimulado por membro ou servidor do 
Judiciário e posteriormente homologado por 
sentença. 
 
2. ALEGAÇÕES FINAIS – Quando apresenta-
das oralmente, em audiência, devem ser consi-
deradas e registradas tais como as escritas, 
salvo se utilizadas de forma remissiva ou gené-
rica. 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de alegações finais, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
 
3. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO PRATI-
CADO – Deve ser utilizado de forma excepcio-
nal e somente quando nenhum outro ato ou 
providência forem adotados no processo ou no 
atendimento; não computar, também, corre-
ções de minutas de petições ainda não proto-
coladas. 
 
4. ATENDIMENTO COLETIVO – Quando reali-
zado para satisfazer pretensão difusa ou cole-
tiva. 
 
5. ATENDIMENTO NOVO – Deve ser preen-
chido quando o assistido apresenta uma nova 
demanda ou resistência a uma pretensão à De-
fensoria Pública, independentemente da conti-
nuidade do atendimento por outro órgão de 
execução, onde este último, doravante, utilizará 
apenas o campo “atendimento retorno”. 
Via de regra, utilizado apenas pelas Defenso-
rias de Atendimento e especializadas quando 
da apresentação da nova pretensão do assis-
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tido, ainda que este já tenha sido orientado/as-
sistido em demanda distinta e já se encontre 
cadastrado no banco de dados da DPE. 
Não computar eventual orientação ou atendi-
mento à testemunha arrolada para participar de 
audiência. 
Informações genéricas ou de mero expediente 
não serão considerados como “atendimento 
novo”. 
Exceção: considerando-se a atribuição das De-
fensorias Forenses para contestar, devem es-
tas últimas registrar o primeiro atendimento do 
assistido como “atendimento novo”, providên-
cia a ser adotada, de igual modo, quando a 
DPE assumir demanda já iniciada por advo-
gado particular. 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
novo, salvo se os atos praticados forem distin-
tos para cada um dos assistidos e nos casos de 
ações ajuizadas pelas especializadas com inte-
resse coletivo, onde, nestas últimas, cadastra-
dos e considerados tantos quantos forem os as-
sistidos pela Defensoria Pública. 
 
6. ATENDIMENTO RETORNO – Utilizado em 
todos os registros posteriores ao primeiro aten-
dimento, ainda que por órgão de atuação dife-
rente, salvo as exceções acima expostas. 
Preencher sempre que prestada qualquer ori-
entação ou consulta ao assistido, ainda que por 
meio não presencial. 
Não computar eventual orientação ou atendi-
mento a testemunha arrolada para participar de 
audiência. 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE, 
deve ser considerado apenas um atendimento 
retorno, salvo se os atos praticados forem dis-
tintos para cada um dos assistidos e nos casos 
de ações ajuizadas pelas especializadas com 
interesse coletivo. 

 
7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL – Realizada 
no âmbito da Defensoria Pública, antes, du-
rante ou no final de processo judicial, e condu-
zida por membro ou servidor da DPE. Deve ser 
considerada independentemente de posterior 
homologação judicial. 
No caso de redesignação ou continuação de 
audiência em data distinta, deve-se considerar 
como nova audiência, computando-se o ato. 
 
8. AUDIÊNCIA JUDICIAL – Qualquer audiên-
cia realizada no curso de processo judicial e 
conduzida por membro da Justiça Pública. 
Deve-se considerar neste campo, ainda, a rea-
lização de inspeção judicial. 
No caso de redesignação ou continuação de 
audiência em data distinta, deve-se considerar 
como nova audiência, computando-se o ato. 
Não computar eventual orientação ou atendi-
mento a testemunha arrolada para participar de 
audiência. 
Impugnações, interpelações, contraditas, pro-
testos, requerimentos e demais incidentes 
ocorridos em audiência e apresentados oral-
mente não devem ser computados, assim como 
a ciência das respectivas decisões, quando 
proferidas na mesma audiência judicial. 
 
9. AUDIÊNCIA PÚBLICA – Reunião pública, 
de interesse da coletividade, realizada pela De-
fensoria Pública do Estado ou com a participa-
ção desta última. 
No caso de redesignação ou continuação de 
audiência em data distinta, deve-se considerar 
como nova audiência, computando-se o ato. 
 
10. CIÊNCIA DE DECISÃO – Deve ser consi-
derada quando o membro da DPE, observadas 
as prerrogativas legais, tomar conhecimento de 
ato ordinatório, despacho, decisão interlocutó-
ria ou da prática de qualquer outro ato judicial. 
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Não considerar eventual ciência, ainda que ex-
pressa nos autos, como “petição intermediária”. 
 
11. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO 
DESFAVORÁVEL – Não considerar eventual 
ciência, ainda que expressa nos autos, como 
“petição intermediária”. 
Campo a ser preenchido quando o Defensor 
Público manifestar ciência de sentença/acór-
dão judicial desfavorável, ainda que em audiên-
cia judicial, de acordo com os subcampos do 
relatório eletrônico. 
 
12. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO FA-
VORÁVEL – Não considerar eventual ciência, 
ainda que expressa nos autos, como “petição 
intermediária”. 
Campo a ser preenchido quando o Defensor 
Público manifestar ciência de sentença/acór-
dão judicial favorável, ainda que em audiência 
judicial, de acordo com os subcampos do rela-
tório eletrônico. 
Imperioso registrar a importância do correto 
preenchimento deste item para posterior con-
trole e acompanhamento em cumprimento de 
sentença e execução de honorários sucumben-
ciais pela DPE. 
 
13. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO 
PARCIALMENTE FAVORÁVEL – Não consi-
derar eventual ciência, ainda que expressa nos 
autos, como “petição intermediária”. 
Campo a ser preenchido quando o Defensor 
Público manifestar ciência de sentença/acór-
dão judicial parcialmente favorável, ainda que 
em audiência judicial, de acordo com os sub-
campos do relatório eletrônico. 
Imperioso registrar a importância do correto 
preenchimento deste item para posterior con-
trole e acompanhamento em cumprimento de 
sentença e execução de honorários sucumben-
ciais pela DPE. 
 

14. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Preen-
cher somente quando formalmente suscitado 
ao Defensor Público Geral. 
 
15. CONTESTAÇÃO – Considerar, também, 
quando apresentada oralmente, assim como 
nos casos de contestação por negativa geral 
decorrentes de curadoria especial (art. 72, II do 
CPC). 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de contestação, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
 
16. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS – 
Considerar todos os recursos (inominado, 
agravo, apelação, embargos de declaração, es-
pecial, extraordinário, dentre outros). 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo Membro da DPE e 
necessária a apresentação de contrarrazões, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
 
17. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE SEN-
TENÇA – Preencher o campo quando do re-
querimento inaugural da execução ou cumpri-
mento de sentença. Para os peticionamentos 
subsequentes, considerar como “petição inter-
mediária”. 
No caso de cumprimento de sentença e execu-
ção provisórias, estas devem ser consideradas 
tais como as definitivas. 
 
18. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
– Preencher quando formalmente expedida 
pelo membro ou órgão de atuação e decorrente 
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de efetivo atendimento ou comparecimento do 
assistido. 
 
19. DEFESA/RECURSO ADMINISTRATIVO – 
Utilizar para registro de ato não judicial, reali-
zado pela Defensoria Pública, ainda em sede 
administrativa. 
 
20. DILIGÊNCIAS EM JUÍZO – Utilizar so-
mente quando não houver campo específico ou 
outro ato para preenchimento, não se conside-
rando os atos processuais que já demandem a 
presença do Defensor Público. 
Preencher, por exemplo, quando caso neces-
sário despachar medida urgente, requerer pro-
vidências diretamente ao magistrado ou à se-
cretaria do Juízo, solicitar cópias, documentos, 
mídia etc. 
Somente deve ser considerado após o devido 
registro e pormenorização do ato no sistema 
eletrônico da DPE. 
 
21. EDITAL – Considerar apenas quando efeti-
vamente publicado no Diário Eletrônico da 
DPE. 
 
22. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação deste recurso, con-
siderar como apenas um ato praticado, salvo se 
a peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
23. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓRIA / 
EXECUÇÃO – Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo mem-
bro da DPE e necessária a apresentação de 
quaisquer dos embargos acima, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a peça 
envolver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos e nos casos de 

ações ajuizadas pelas especializadas com inte-
resse coletivo. 
 
24. EMENDA À INICIAL – Quando utilizada, 
observar a necessidade de informar o campo 
“Defensor que assinou a inicial”. 
 
25. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO – 
Considerar apenas quando este se der formal-
mente e observado o disposto no Memorando 
Circular nº 005/2015-GCG/DPEAM, de 
17/06/2015. 
 
26. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação de exceção de pré-
executividade, considerar como apenas um ato 
praticado, salvo se a peça envolver matéria, de-
fesa ou alegações distintas para cada um dos 
assistidos. 
 
27. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – Quando 
requerido em conjunto com eventual condena-
ção em favor do assistido, considerar apenas 
“cumprimento / execução de sentença”. Para os 
peticionamentos subsequentes, considerar 
como “petição intermediária”. 
 
28. IMPUGNAÇÕES – Aplicar quando não hou-
ver campo específico. 
 
29. INTERCÂMBIO PROCESSUAL – Somente 
considerar quando realizados formalmente, 
seja por meio de correspondência oficial física, 
digital ou por meio do sistema interno da Defen-
soria Pública do Estado; não se confunde com 
atos já previstos e especificados em itens pró-
prios, ocorrendo seu cômputo apenas pelo cri-
tério da exclusão. Exemplo: manifestação/co-
municação realizada por e-mail. 
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30. MEMORANDO – Somente considerar 
quando expedido formalmente, seja por meio 
de correspondência oficial física, digital ou por 
meio do sistema interno da Defensoria Pública 
do Estado. Encaminhamentos não devem ser 
computados como “memorando”, visto já pos-
suírem item próprio. 
 
31. NOTIFICAÇÕES / CONVITE – Sem comen-
tários. 
 
32. OFÍCIO – Somente considerar quando ex-
pedido formalmente, seja por meio de corres-
pondência oficial física, digital ou por meio do 
sistema interno da Defensoria Pública do Es-
tado. 
 
33. PARECER TÉCNICO JURÍDICO – utilizado 
para registro de parecer técnico elaborado por 
membro ou servidor da Defensoria Pública. 
 
34. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR – 
Quando houver mais de um assistido no polo 
representado pelo mesmo membro da DPE e 
necessária a apresentação do pedido de sus-
pensão liminar, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada um 
dos assistidos. 
 
35. PETIÇÃO INICIAL – Quando houver mais 
de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e ajuizada petição ini-
cial, considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos assisti-
dos e individualmente protocoladas. 
 
36. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA – Considerar 
as modalidades de intervenção de terceiros, 
pedido incidental de tutela de urgência e evi-
dência, pedido de suspensão e extinção pro-
cessual, pedido de reconsideração, habilitação 

e demais incidentes e requerimentos como pe-
tição intermediária. 
Desconsiderar eventual termo de ciência, ainda 
que em formato de petição, como “petição in-
termediária”. 
 
37. PORTARIA – Considerar apenas quando 
efetivamente publicadas no Diário Eletrônico da 
DPE. 
 
38. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PA-
DAC – Considerar apenas quando efetiva-
mente publicadas no Diário Eletrônico da DPE. 
 
39. RECONVENÇÃO – Considerar apenas 
quando proposta de forma autônoma, nos ter-
mos do art. 343, §6º do CPC. Quando requerida 
no bojo da contestação, considerar apenas esta 
última. 
 
40. RECURSO DE AGRAVO – Quando houver 
mais de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e necessária a apre-
sentação deste recurso, considerar como ape-
nas um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
 
41. RECURSO DE APELAÇÃO – Quando hou-
ver mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo membro da DPE e necessária a 
apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 
 
42. RECURSO ESPECIAL – Quando houver 
mais de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e necessária a apre-
sentação deste recurso, considerar como ape-
nas um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
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43. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Quando 
houver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo membro da DPE e necessária 
a apresentação deste recurso, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça en-
volver matéria, defesa ou alegações distintas 
para cada um dos assistidos. 
 
44. RECURSO INOMINADO – Quando houver 
mais de um assistido no polo representado pelo 
mesmo membro da DPE e necessária a apre-
sentação deste recurso, considerar como ape-
nas um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
 
45. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL – Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo membro da 
DPE e necessária a apresentação deste re-
curso, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, defesa 
ou alegações distintas para cada um dos assis-
tidos. 
 
46. RELATÓRIO PROCESSUAL – Sem co-
mentários. 
 
47. RÉPLICA – Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo mem-
bro da DPE e necessária a apresentação de ré-
plica, considerar como apenas um ato prati-
cado, salvo se a peça envolver matéria, defesa 
ou alegações distintas para cada um dos assis-
tidos. 
 
48. REUNIÃO EXTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião for de interesse institucional. 
 
49. REUNIÃO INTERNA – Registrar apenas 
quando a reunião gerar ata. 
 

50. SUSTENTAÇÃO ORAL – Não confundir 
com as alegações orais. 
Registrar somente quando realizadas perante 
Tribunais. 
 
51. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CON-
DUTA – Registrar somente quando formal-
mente elaborado e assinado entre os pactuan-
tes. 
 
52. TERMO DE DENEGAÇÃO / ARQUIVA-
MENTO – Registrar somente após a estrita ob-
servância à Resolução nº 012/2014-CSDPE. 
 
53. VISITA TÉCNICA – Considerar somente se 
houver certidão, declaração, termo ou outro do-
cumento que comprove a efetiva realização do 
ato em comento. 
 
 
D) AÇÕES 

 
1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
2. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA 
3.  AÇÃO POPULAR 
4. AÇÃO RESCISÓRIA 
5. ACORDO EXTRAJUDICIAL 
6. ACUMULAÇÃO DE CARGOS 
7. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 
8. ALIMENTOS 
9. ALIMENTOS PROVISIONAIS 
10. ALVARÁ JUDICIAL 
11. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 
12.ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EM-
PRÉSTIMO 
13. APOSENTADORIA 
14. APOSENTADORIA POR IDADE 
15. ARRESTO 
16. ATENTADO 
17. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
18. BUSCA E APREENSÃO 
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19.CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL 
20. CAUTELAR 
21. CAUTELAR INOMINADA 
22. COBRANÇA 
23. CONCURSO PÚBLICO 
24. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO 
25. CONSUMIDOR 
26. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
27.DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM ANU-
LAÇÃO DE DÉBITO E DANOS MORAIS 
28. DEMARCAÇÃO / DIVISÃO  
29. DESAPROPRIAÇÃO  
30. DESPEJO  
31.DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 
CUMULADA COM COBRANÇA 
32. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIE-
DADE 
33. EMBARGOS DE TERCEIRO 
34. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
35. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
36. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL  
37. EXIBIÇÃO 
38. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
39. HABEAS CORPUS 
40. HOMOLOGAÇÃO 
41.HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJU-
DICIAL  
42. IMISSÃO NA POSSE  
43. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATE-
RIAIS 
44. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
45. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
46. INTERDITO PROIBITÓRIO 
47. INTERNAÇÃO 
48. JUSTIFICAÇÃO 
49. MANDADO DE SEGURANÇA 
50. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 
51. MEDIDAS GARANTIDORAS 
52. MEDIDAS PREPARATÓRIAS 
53. MEDIDAS PROTETIVAS 
54.MEDIDAS PROTETIAS DE INTERNAÇÃO 
COMPULSÓRIA 

55. MONITÓRIA 
56. NENHUMA AÇÃO 
57. OBRIGAÇÃO DE FAZER  
58. OFERTA DE ALIMENTOS 
59. ORDINÁRIA 
60. OUTRAS AÇÕES 
61. OUTRAS AÇÕES COLETIVAS 
62. PASSAGEM FORÇADA 
63. PENSÃO POR MORTE 
64. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
65. PREVIDENCIÁRIA 
66.REATIVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDEN-
CIÁRIO 
67. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO CIVIL  
68. REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 
POSSE 
69. REINVIDICATÓRIA 
70. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E 
DANOS 
71. RESTAURAÇÃO DE AUTOS 
72. RESTAURAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO 
73. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL  
74. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓ-
VEL 
75. RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 
RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL  
76. REVISIONAL DE ALIMENTOS  
77. USUCAPIÃO  
 

PARAMETRIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
PREENCHIMENTO DOS RELATÓRIOS DA 

ÁREA CRIMINAL 
 
 
A) INDICADORES SETORIAIS (RESOLUÇÃO 
Nº 001/2019-CSDPE/AM) 
 
Criminal 1º Grau: 
Indicador 1: Atendimento novo/retorno 
Indicador 2: Atos judiciais 
Indicador 3: Satisfação do assistido 
 
Criminal 2º Grau: 
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Indicador 1: Atos judiciais 
Indicador 2: Satisfação do assistido 
 
 
B) ATOS PROCESSUAIS COMPUTÁVEIS – 
ANEXO II 
 
Atos judiciais: Forense criminal de 1º Grau 
 
1. ALEGAÇÕES FINAIS 
2. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO 
3. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
APELAÇÃO 
4. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
EMBARGOS DE DEC 
5. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INOMI-
NADO 
6. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPE-
CIAL 
7. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDI-
NÁRIO CONSTITUCIONAL 
8. CONTRARRAZÕES DE RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO 
9. DEFESA PRÉVIA/RESPOSTA ESCRITA À 
ACUSAÇÃO 
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
11. HABEAS CORPUS 
12. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL 
13. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LEI MAIS 
BENÉFICA 
14. PEDIDO DE APURAÇÃO DE IRREGULA-
RIDADES NA PRISÃO 
15. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICA-
ÇÃO 
16. PEDIDO DE CÁLCULO DE PENA 
17. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA 
18. PETIÇÃO INICIAL 
19. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILI-
DADE 
20. PEDIDO DE INDULTO 
21. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 

22. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIO-
NAL 
23. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA 
24. PEDIDO DE MONITORAMENTO ELE-
TRÔNICO 
25. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR 
26. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 
27. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME 
28. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
PRESCRIÇÃO 
29. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO 
30. PEDIDO DE REMIÇÃO/REMISSÃO 
31. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA 
APREENDIDA 
32. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO 
33. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA 
34. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENA 
35. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 
36. QUEIXA CRIME 
37. RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL 
38. RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO 
39. RECURSO DE AGRAVO 
40. RECURSO DE APELAÇÃO 
41. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
42. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
43. RECURSO ESPECIAL 
44. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
45. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL 
46. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI 
47. AUDIÊNCIA JUDICIAL 
48. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 
49. SUSTENTAÇÃO ORAL 
 
Atos judiciais: Forense criminal de 2º Grau 
 
1. ATENDIMENTO NOVO/RETORNO 
2. AUDIÊNCIA JUDICIAL 
3. SUSTENTAÇÃO ORAL 
4. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO 
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5.CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE APE-
LAÇÃO 
6.CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE EM-
BARGOS DE DEC 
7. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INOMI-
NADO 
8. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPE-
CIAL 
9. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDI-
NÁRIO CONSTITUCIONAL 
10.CONTRARRAZÕES DE RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO 
11.DEFESA PRÉVIA/RESPOSTA ESCRITA À 
ACUSAÇÃO 
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
13. HABEAS CORPUS 
14. PETIÇÃO INICIAL 
15. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA 
16. RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL 
17.RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ES-
TRITO 
18. RECURSO DE AGRAVO 
19. RECURSO DE APELAÇÃO 
20. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 
21. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 
22. RECURSO ESPECIAL 
23. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
24. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL 
25.CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO 
26.CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
APELAÇÃO 
27.CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
EMBARGO DE DEC 
28. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPE-
CIAL 
29.CONTRARRAZÕES DE RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO 
30. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDI-
NÁRIO CONSTITUCIONAL 
31. CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO DE SEN-
TENÇA 

32. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
33. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA SIMPLES 
34. RECURSO DE AGRAVO 
35. RECURSO DE APELAÇÃO 
36. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL   
 
 
C) ATOS PROCESSUAIS CONSTANTES DO 
RELATÓRIO DA ÁREA CRIMINAL E OBSER-
VAÇÕES: 
 
ATOS PRATICADOS: 
 
1. ALEGAÇÕES FINAIS – Campo a ser utili-
zado quando da apresentação de alegações fi-
nais no processo penal, seja no momento da 
audiência judicial ou da apresentação dos me-
moriais. 
Deve ser utilizado também no caso de alega-
ções finais apresentadas em incidentes da exe-
cução penal. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
Ex.: se o Defensor Público atendeu pela pri-
meira vez três assistidos corréus em ação pe-
nal e optou por elaborar uma resposta escrita 
conjunta para todos, deve preencher três vezes 
o campo “atendimento novo” e uma vez o 
campo “defesa prévia/resposta escrita à acusa-
ção.” Porém, se o membro optar por fazer res-
postas escritas separadas, deve preencher três 
vezes o campo respectivo, além dos três aten-
dimentos. 
 
2. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO PRATI-
CADO – Deve ser utilizado de forma excepcio-
nal e somente quando nenhum outro ato ou 
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providências forem adotados no processo ou 
no atendimento. 
Não deve ser utilizado para correções de minu-
tas de petições ainda não protocoladas. 
 
3. ATENDIMENTO NOVO – Campo a ser utili-
zado, após triagem, uma única vez para cada 
pretensão jurídica apresentada pelo assistido, 
independentemente da continuidade do atendi-
mento por outro órgão de atuação, o qual, do-
ravante, utilizará apenas o campo "Atendi-
mento Retorno". 
Deve ser utilizado, também, quando for reali-
zado o primeiro atendimento do assistido ime-
diatamente antes da audiência judicial, inclu-
sive da audiência de custódia. 
Inclui-se no atendimento prévio à audiência ju-
dicial a orientação ou oitiva de eventuais teste-
munhas arroladas, não devendo ser compu-
tada como ato separado. 
Informações de mero expediente não devem 
ser consideradas como “Atendimento novo”. 
 
4. ATENDIMENTO PRISIONAL – Campo a ser 
utilizado quando da realização de atendimento 
em estabelecimentos prisionais. 
 
5. ATENDIMENTO RETORNO – Campo a ser 
utilizado em todos os registros posteriores ao 
primeiro atendimento, ainda que por órgão de 
atuação diferente. 
Deve ser preenchido sempre que prestada 
qualquer orientação ou consulta ao assistido, 
ainda que por meio não presencial, excetuadas 
as informações de mero expediente. 
 
6. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – Campo a ser 
preenchido em conformidade com as opções 
obrigatórias, previamente disponibilizadas no 
relatório eletrônico. 
O “Atendimento novo” realizado antes da audi-
ência deve ser computado. 
 

7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL – Campo a 
ser preenchido quando o Defensor Público ou 
servidor da DPE/AM conduzir audiências extra-
judiciais com objetivos preventivos, reparató-
rios ou restaurativos. 
 
8. AUDIÊNCIA JUDICIAL – Campo a ser pre-
enchido pelo membro quando da participação 
em audiência judicial. 
No caso de continuação em data distinta, deve-
se considerar, para fins de preenchimento do 
relatório, uma nova audiência judicial. 
A entrevista prévia com o assistido antes da au-
diência judicial deve ser preenchida como  
“Atendimento Novo” ou “Atendimento Retorno”, 
conforme o caso. 
Inclui-se no atendimento prévio à audiência ju-
dicial a orientação ou oitiva de eventuais teste-
munhas arroladas, não devendo ser registrada 
como ato separado. 
Se houver mais de um assistido representado 
pela Defensoria Pública na audiência criminal, 
deve ser computada uma única audiência judi-
cial, sem prejuízo do cômputo em separado dos 
atendimentos e atos realizados durante a audi-
ência. 
Exemplo de preenchimento do relatório em 
caso de multiplicidade de réus: se houver três 
réus assistidos pelo mesmo membro, este pre-
encherá três vezes o campo “Atendimento 
novo” ou “Atendimento retorno”, conforme o 
caso; uma vez o campo “Audiência judicial”; 
três vezes o campo “Alegação final”, se forem 
realizadas oralmente. 
Excetuados os casos indicados na descrição do 
próprio campo, as demais impugnações, inter-
pelações, contraditas, protestos, requerimentos 
e incidentes ocorridos em audiência judicial e 
suscitados oralmente não devem ser computa-
dos como atos separados. 
Deve ser utilizado no caso de acompanha-
mento de julgamentos no Plenário, Câmaras 
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Reunidas ou nas Cortes Superiores pelo Defen-
sor Público atuante em Defensoria Pública Fo-
rense de Segundo Grau. 
 
9. AUDIÊNCIA PÚBLICA – Campo a ser pre-
enchido quando o membro realizar audiências 
públicas para discutir matérias relacionadas às 
suas funções institucionais. 
 
10. CIÊNCIA DE DECISÃO/DESPACHO JUDI-
CIAL – Campo a ser preenchido quando o De-
fensor Público manifestar ciência de decisão ou 
despacho judicial. 
Não deve ser utilizado quando a ciência ocorrer 
em audiência judicial. 
O campo “petição intermediária” não deve ser 
utilizado para manifestação de ciência de atos 
judiciais. 
 
11. CIÊNCIA DE SENTENÇA – Campo a ser 
preenchido quando o Defensor Público mani-
festar ciência de sentença judicial, ainda que 
em audiência judicial, de acordo com os sub-
campos do relatório eletrônico. 
Não deve ser utilizado o campo “petição inter-
mediária”. 
 
12. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – Campo a 
ser preenchido somente quando do ajuiza-
mento de conflito de atribuições, a ser dirimido 
pelo Defensor Público Geral. 
 
13. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS – 
Campo a ser preenchido quando da apresenta-
ção de contrarrazões de recursos criminais, 
complementando-se com o preenchimento da 
espécie recursal no subcampo correlato do re-
latório eletrônico. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 

peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
Ex.: Se o Defensor Público atendeu três assis-
tidos corréus em ação penal e optou por elabo-
rar uma peça de contrarrazões recursais con-
junta para todos, deve preencher apenas uma 
vez o campo em comento. Porém, se optar por 
fazer contrarrazões separadas, deve preencher 
três vezes o campo respectivo. 
 
14. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
AGRAVO – Campo a ser preenchido quando 
da apresentação de contrarrazões de recurso 
de agravo, inclusive em execução criminal. 
 
15. CONTRARRAZÕES DE RECURSO DE 
APELAÇÃO – Campo a ser preenchido quando 
da apresentação de contrarrazões de recurso 
de apelação. 
16. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPE-
CIAL – Campo a ser preenchido quando da 
apresentação de contrarrazões de recurso es-
pecial. 
 
17. CONTRARRAZÕES DE RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO – Campo a ser preenchido 
quando da apresentação de contrarrazões de 
recurso extraordinário. 
 
18. CONTRARRAZÕES DE RECURSO EM 
SENTIDO ESTRITO – Campo a ser preenchido 
quando da apresentação de contrarrazões de 
recurso em sentido estrito. 
 
19. CONTRARRAZÕES DE RECURSO ORDI-
NÁRIO CONSTITUCIONAL – Campo a ser 
preenchido quando da apresentação de con-
trarrazões de recurso ordinário constitucional. 
 
20. CONTRARRAZÕES DE EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da apresentação de contrarrazões de 
embargos de declaração. 
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21. CONTRARRAZÕES DE RECURSO INO-
MINADO – Campo a ser preenchido quando da 
apresentação de contrarrazões de recurso ino-
minado. 
 
22. DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
– Campo a ser preenchido quando da expedi-
ção, por membro ou servidor, de declaração 
formal de atendimento ou comparecimento do 
assistido na unidade de atendimento da Defen-
soria Pública. 
 
23. DEFESA PRÉVIA/RESPOSTA ESCRITA 
À ACUSAÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da apresentação de defesa prévia ou 
resposta escrita à acusação em favor do assis-
tido. 
Deve ser utilizado quando da apresentação de 
resposta à acusação oral no procedimento dos 
Juizados Especiais Criminais. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
Ex.: Se o Defensor Público atendeu pela pri-
meira vez três assistidos corréus em ação pe-
nal e optou por elaborar uma resposta escrita 
conjunta para todos, deve preencher três vezes 
o campo “Atendimento Novo” e uma vez o 
campo “Defesa Prévia/Resposta escrita à Acu-
sação.” Porém, se optar por fazer respostas es-
critas separadas, deve preencher três vezes o 
campo respectivo, além dos três atendimentos. 
 
24. DILIGÊNCIA EM JUÍZO – Campo a ser pre-
enchido quando o Defensor Público compare-
cer à secretaria de órgão judicial ou gabinete de 
magistrado, para tratar de processo sob sua 
responsabilidade, desde que não haja campo 

mais específico a ser preenchido e que a pre-
sença do membro não seja obrigatória no ato. 
 
25. EDITAL – Campo a ser preenchido quando 
da elaboração de editais para publicação no Di-
ário Eletrônico da DPE. 
 
26. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓRIA / 
EXECUÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da oposição de embargos de terceiro, 
à ação monitória ou à execução. 
27. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Campo 
a ser preenchido quando da oposição de em-
bargos de declaração em favor do assistido. 
 
28. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO – 
Campo a ser preenchido quando do encami-
nhamento formal de assistido, observado o Me-
morando Circular nº 005/2015-GCG/DPEAM, 
de 17/06/2015. 
 
29. HABEAS CORPUS – Campo a ser preen-
chido quando da impetração de habeas corpus 
em favor de assistido. 
 
30. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – 
Campo a ser preenchido quando da apresenta-
ção de incidente de insanidade mental ou de-
pendência toxicológica, seja por escrito ou du-
rante audiência judicial. 
 
31. INSPEÇÃO CARCERÁRIA – Campo a ser 
preenchido quando da realização de inspeção 
carcerária pelo órgão de atuação competente. 
 
32. INTERCÂMBIO PROCESSUAL – Utilizar 
quando do atendimento, resposta, remessa de 
documentos ou qualquer outro ato praticado em 
intercâmbio de processos remetidos à Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas. 
Somente considerar quando realizados formal-
mente, seja por meio de correspondência oficial 
física, digital ou por meio do sistema interno da 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.512 Pág. 24/28 

 

 

  

 

Defensoria Pública do Estado; não se confunde 
com atos já previstos e especificados em itens 
próprios, ocorrendo seu cômputo apenas pelo 
critério da exclusão. Exemplo: manifesta-
ção/comunicação realizada por e-mail. 
 
33. MEMORANDO – Campo a ser preenchido 
quando da expedição de memorando. 
 
34. NOTIFICAÇÕES/CONVITES – Campo a 
ser preenchido quando da expedição de notifi-
cações/convites de comparecimento à unidade 
da Defensoria Pública. 
 
35. OFÍCIO – Campo a ser preenchido quando 
da expedição de ofício. 
 
36. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE LEI MAIS 
BENÉFICA – Campo a ser preenchido quando 
da elaboração de pedido de aplicação de lei 
mais benéfica, seja por petição ou durante au-
diência judicial. 
 
37. PEDIDO DE APURAÇÃO DE IRREGULA-
RIDADES NA PRISÃO – Campo a ser preen-
chido quando da elaboração de petição para 
apuração de irregularidades na prisão. 
 
38. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICA-
ÇÃO – Campo a ser preenchido quando da ela-
boração de petição para designação de audiên-
cia de justificação. 
 
39. PEDIDO DE CÁLCULO DE PENA – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de pedido de cálculo de pena, seja por petição 
ou durante audiência judicial. 
 
40. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de petição requerendo comutação de pena. 
41. PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILI-
DADE – Campo a ser preenchido quando da 

apresentação de pedido de extinção de punibi-
lidade em favor do assistido, seja por petição 
ou durante audiência judicial. 
Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 
 
42. PEDIDO DE INDULTO – Campo a ser pre-
enchido quando da apresentação de pedido de 
concessão de indulto em favor do assistido, 
seja por petição ou durante audiência judicial. 
 
43. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – 
Campo a ser preenchido quando da apresenta-
ção de pedido de liberdade provisória em favor 
do assistido, seja por petição ou durante audi-
ência judicial. 
Se o pedido for realizado em peça processual 
de resposta escrita ou alegações finais, não 
deve ser registrado como ato separado. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
44. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIO-
NAL – Campo a ser preenchido quando da ela-
boração de pedido de livramento condicional do 
assistido condenado, seja por petição ou du-
rante audiência judicial. 
 
45. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de pedido de medidas protetivas em favor do 
assistido. 
 
46. PEDIDO DE MONITORAMENTO ELE-
TRÔNICO – Campo a ser preenchido quando 
da elaboração de pedido de concessão de me-
dida cautelar de monitoramento eletrônico em 
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favor do assistido, seja por petição ou durante 
audiência judicial. 
Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
47. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – 
Campo a ser preenchido quando da apresenta-
ção de pedido de concessão de prisão domici-
liar em favor do assistido, seja por petição ou 
durante audiência judicial. 
Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
48. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de pedido de prisão preventiva. 
49. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME 
– Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de progressão de regime em fa-
vor do assistido em cumprimento de pena, seja 
por petição ou durante audiência judicial. 
 
50. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
PRESCRIÇÃO – Campo a ser preenchido 
quando da elaboração de pedido de reconheci-
mento de prescrição, seja por petição ou du-
rante audiência judicial. 

Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 
 
51. PEDIDO DE RELAXAMENTO DE PRISÃO 
– Campo a ser preenchido quando da elabora-
ção de pedido de relaxamento de prisão ilegal 
em favor do assistido, seja por petição ou du-
rante audiência judicial. 
Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
52. PEDIDO DE REMIÇÃO/REMISSÃO – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de pedido de remição/remissão de pena em fa-
vor do assistido condenado, seja por petição ou 
durante audiência judicial. 
 
53. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA 
APREENDIDA – Campo a ser preenchido 
quando da elaboração de pedido de restituição 
de coisa apreendida em favor do assistido. 
 
54. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de pedido de revogação de prisão preventiva 
em favor do assistido, seja por petição ou du-
rante audiência judicial. 
Se o pedido for feito em peça processual de 
resposta escrita ou alegações finais, não deve 
ser registrado como ato separado. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.512 Pág. 26/28 

 

 

  

 

peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
55. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de pedido de substituição de pena em favor do 
assistido, seja por petição ou durante audiência 
judicial. 
 
56. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DE PENA – 
Campo a ser preenchido quando da elaboração 
de petição de unificação de pena em favor do 
assistido, seja por petição ou durante audiência 
judicial. 
 
57. PETIÇÃO INICIAL – Campo a ser preen-
chido quando da elaboração de petição inicial, 
não prevista em campo específico no sistema 
de relatório. 
 
58. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA – Campo a ser 
preenchido quando da elaboração de petições 
intermediárias de qualquer grau de complexi-
dade. 
Não deve ser utilizado para o caso de ciência 
de despacho, decisão ou sentença judicial. 
 
59. PORTARIA – Campo a ser preenchido 
quando da efetiva publicação de portaria no Di-
ário Eletrônico da DPE. 
 
60. QUEIXA CRIME – Campo a ser preenchido 
quando da elaboração de queixa crime em fa-
vor do assistido. 
 
61. RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL – 
Campo a ser preenchido quando da apresenta-
ção das razões de recurso de apelação criminal 
anteriormente interposto em favor do assistido. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 

peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
62. RAZÕES DE RECURSO EM SENTIDO ES-
TRITO – Campo a ser preenchido quando da 
elaboração das razões de recurso em sentido 
estrito anteriormente interposto em favor do as-
sistido. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
63. RECLAMAÇÃO/REPRESENTAÇÃO À 
CORREGEDORIA – Campo a ser preenchido 
quando da elaboração, pelo membro da Defen-
soria Pública, de reclamação ou representação 
a ser direcionada para órgãos públicos correici-
onais. 
 
64. RECURSO DE AGRAVO – Campo a ser 
preenchido quando da interposição de recurso 
de agravo em favor do assistido. 
 
65. RECURSO DE APELAÇÃO – Campo a ser 
preenchido quando da apresentação da petição 
de interposição do recurso de apelação em fa-
vor do assistido, devendo a posterior apresen-
tação das respectivas razões recursais ser pre-
enchida como “Razões de Apelação Criminal.” 
Caso a interposição e as razões recursais se-
jam feitas conjuntamente, devem ser preenchi-
dos os dois campos. 
 
66. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 
Campo a ser preenchido quando da apresenta-
ção da petição de interposição de recurso em 
sentido estrito em favor do assistido, devendo a 
posterior apresentação das respectivas razões 
recursais ser preenchida como “Razões de Re-
curso em Sentido Estrito.” 
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Caso a interposição e as razões recursais se-
jam feitas conjuntamente, devem ser preenchi-
dos os dois campos. 
 
67. RECURSO ESPECIAL – Campo a ser pre-
enchido quando da interposição de recurso es-
pecial em favor do assistido. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
68. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Campo 
a ser preenchido quando da interposição de re-
curso extraordinário em favor do assistido. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
69. RECURSO INOMINADO – Campo a ser 
preenchido quando da interposição de recurso 
inominado em favor do assistido. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
70. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIO-
NAL – Campo a ser preenchido quando da in-
terposição de recurso ordinário constitucional 
em favor do assistido. 
Uma única peça processual (memorial, res-
posta escrita, recurso etc.) não deve gerar mais 
de um ato a ser computado, ainda que sejam 
vários os assistidos no polo da ação, salvo se a 

peça envolver matéria, defesa ou alegações 
distintas para cada um dos assistidos. 
 
71. REUNIÃO EXTERNA – campo a ser preen-
chido quando o Defensor Público participar de 
reuniões externas referentes a temas incluídos 
em sua atribuição funcional. 
 
72. REUNIÃO INTERNA – Campo a ser preen-
chido quando da realização de reuniões inter-
nas, apenas quando houver registro em ata. 
 
73. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO 
JÚRI – Campo a ser preenchido quando da par-
ticipação em sessão plenária do Tribunal do 
Júri. 
 
74. SUSTENTAÇÃO ORAL – Campo a ser pre-
enchido quando da realização de sustentação 
oral em órgãos recursais. 
 
75. TERMO DE DENEGAÇÃO/ARQUIVA-
MENTO – Campo a ser preenchido quando da 
denegação/arquivamento de atendimento, com 
observância da Resolução nº 012/2014-
CSDPE. 
 
76. VISITA TÉCNICA – Campo a ser preen-
chido quando da realização de visita técnica, 
somente se houver certidão, declaração, termo 
ou outro documento que comprove a efetiva re-
alização do ato. 
 
 
AÇÕES 
 
1. AÇÃO PENAL – LEI DE DROGAS 
2. AÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI 
3. AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO ORDINÁ-
RIO 
4. AÇÃO PENAL PROCEDIMENTO SUMÁRIO 
5. ACORDO EXTRAJUDICIAL 
6. ALVARÁ JUDICIAL 
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7. ARRESTO 
8. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 
9. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
10. BUSCA E APREENSÃO 
11. CARTA PRECATÓRIA 
12. CAUTELAR 
13. CAUTELAR INOMINADA 
14. CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFA-
MAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZ SINGU-
LAR 
15. EXCESSO NA EXECUÇÃO PENAL 
16. EXECUÇÃO CRIMINAL 
17. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
18. EXIBIÇÃO 
19. HOMOLOGAÇÃO 
20. INTERPELAÇÃO 
21. MANDADO DE SEGURANÇA. 
22. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 
23. MEDIDAS GARANTIDORAS 
24. MEDIDAS PROTETIVAS 
25. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
(LEI MARIA DA PENHA) 
26. NENHUMA AÇÃO 
27. OUTRAS AÇÕES 
28. OUTRAS AÇÕES COLETIVAS 
29. RESTAURAÇÃO DE AUTOS 
30. REVISÃO CRIMINAL 
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