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*PORTARIA N.º 406/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9º, incisos I e VII 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 Lei nº 4.077, de 11 de 
setembro de 2014, que institui o Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações; 
CONSIDERANDO a compatibilidade entre o 
princípio constitucional do concurso público (art. 
37, II da CRFB) e a necessidade de prover com 
servidores efetivos os futuros polos de 
atendimento da DPE/AM no interior do estado, 
inicialmente nos municípios de Coari, 
Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Maués 
e Lábrea, 
 

RESOLVE: 
I – INSTITUIR a Comissão do II Concurso para 
provimento dos cargos do Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, cujas vagas serão 
destinadas aos municípios de Coari, 
Manacapuru, São Gabriel da Cachoeira, Maués 
e Lábrea.  
II – DESIGNAR, para integrarem a referida 
Comissão, os Defensores Públicos e servidores 
abaixo relacionados, sem prejuízo das 
atribuições normais do cargo ou da função que 
ocupam: 
 

 

DEFENSORES PÚBLICOS 

Nairo Aguiar Cordeiro 
 

Presidente 

Manuela Cantanhede 
Veiga Antunes 

 

Vice-Presidente 

Thiago Nobre Rosas 
 

Membro 

SERVIDORES 

Luiz Felipe da 
Câmara Pinto 

 

Membro 

Vladya Catherine 
Pascarelli Oliveira 

 

Membro 

 

III – DETERMINAR que a atuação dos 

Defensores Públicos e servidores indicados 

no inciso II não enseja qualquer remuneração 

e os trabalhos desenvolvidos são 

considerados prestação de relevante serviço 

público. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS,  
Manaus, 25 de abril de 2019. 
 

 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
 
 
 

* Reproduzida integralmente por ter saído com 
incorreções no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, 
edição 981, de 25 de abril de 2019. 
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RESOLUÇÃO Nº 009/2019-CSDPE/AM 

Altera a Resolução no 009/2014-
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 24 de abril de 2019, 
 
CONSIDERANDO o dever funcional dos membros da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 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 compete à Corregedoria Geral 
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 uniformizar o registro 
da atuação institucional, por meio da padronização do 
preenchimento dos relatórios funcionais periódicos em 
sistema integrado, no intuito de auxiliar os Defensores 
Públicos e toda equipe de apoio (servidores, residentes e 
estagiários da Defensoria Pública), no oferecimento de um 
atendimento mais qualitativo;  
 
CONSIDERANDO, ainda, 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; 
 
CONSIDERANDO, por fim, o teor da PORTARIA Nº. 
006/2019- GCG-DPE/AM, que  instituiu os critérios de 

preenchimento 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 Amazonas nº. 01, de 30 de 
março de 1990, a serem observados por todos os órgãos 
de atuação da DPE/AM: 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O artigo 9º da Resolução n. 009/2014-CSDPE/AM 
passará a vigorar acrescido do inciso XXIII, com a 
seguinte redação: 
 
 

“Art. 9º (...) 
 
XXIII – preencher regularmente 
o relatório periódico de sua 
respectiva atuação, conforme 
os critérios estabelecidos pela 
Corregedoria Geral.” 

 
 
Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM 
elaborará texto consolidado da Resolução n.º 009/2014-
CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente, e o 
Presidente do CSDPE/AM fará publicar no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
 
 

Manaus, 24 de abril de 2019. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Presidente do Conselho Superior 

Defensor Público-Geral 
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RESOLUÇÃO Nº 010/2019-CSDPE/AM 

Dispõe sobre o estágio 

multidisciplinar no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas 

 

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 24 de abril de 2019, 

 

RESOLVE: 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Sob a direção da Escola Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, o estágio será formado 

por acadêmicos que frequentem o ensino regular em 

instituições de ensino superior, médio e dos anos finais do 

fundamental, na modalidade profissional da educação de 

jovens e adultos, ou ainda frequentando instituições de 

educação profissional e especial.  

§1º São admitidos estagiários a partir dos 3 (três) últimos 

anos ou semestres equivalentes do curso superior, 

formalmente matriculados, na data do início da função de 

estagiário. 

§2º São admitidos estagiários a partir do 1º período do 

curso superior, formalmente matriculados, apenas para 

desempenhar suas funções em locais específicos da 

atividade meio. 

Art. 2º Aos estagiários incumbe prestar auxílio aos órgãos 

de atuação da Defensoria Pública, mediante remuneração 

sem natureza salarial, acrescida de quantia referente a 

auxílio-transporte. 

 

DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 

Art. 3º O Programa de Estágio de que trata este 

Regulamento refere-se ao estágio não obrigatório previsto 

no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 

2008, desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 

carga horária regular e obrigatória. 

Parágrafo único. O estágio de que trata o presente 

Regulamento não gera, em nenhuma hipótese, vínculo 

empregatício. 

Art. 4º O gerenciamento do Programa de Estágio será 

realizado pela Escola Superior da Defensoria Pública, 

com apoio da Coordenadoria de Estágio e Residência 

Jurídica e da Gerência de Contratos e Convênios. 

Art. 5º O Programa de Estágio no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas objetiva proporcionar, 
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respeitada a exigência legal de estrita correlação com a 

respectiva área de formação acadêmica: 

I – a preparação para o trabalho produtivo, em 

complementação ao conhecimento teórico adquirido na 

instituição de ensino;  

II – o desenvolvimento de habilidades próprias da 

atividade profissional;  

III – o aperfeiçoamento técnico-cultural e científico;  

IV – a contextualização curricular, mediante aplicação de 

conhecimentos teóricos;  

V – participação em atividades de cunho social, 

objetivando o desenvolvimento para a vida cidadã.  

Art. 6º Somente poderão integrar o Programa de Estágio 

de que trata este Regulamento os estudantes 

regularmente matriculados em instituições públicas ou 

privadas de ensino médio ou superior credenciadas pelo 

órgão competente e conveniadas com a Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, assim como os egressos 

de projetos sociais de iniciativa da instituição, ainda que 

do ensino fundamental. 

§1º A assinatura do Termo de Convênio, obedecido o 

modelo padrão (Anexo II), é de competência do Defensor 

Público Geral.  

§2º Será publicado no Diário Oficial Eletrônico da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas o Extrato do 

Termo de Convênio (Anexo III), até o 5º (quinto) dia útil do 

mês seguinte ao de sua assinatura.  

§3º Os convênios vigorarão por 3 (três) anos, sendo 

permitida a prorrogação por igual período, havendo 

interesse recíproco das partes, mediante Termo Aditivo a 

Convênio (Anexo IV).  

§4º O convênio poderá ser rescindido de comum acordo 

entre as partes ou, unilateralmente, por qualquer delas, 

mediante simples comunicação escrita, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

DO PROCESSO SELETIVO DE NÍVEL SUPERIOR 

 

Art. 7º A seleção para o estágio será feita pela Escola 

Superior da Defensoria Pública com apoio da 

Coordenação de Estágio e Residência Jurídica e dar-se-

á por meio de processo seletivo, divulgado, pelo prazo 

mínimo de 15 (quinze) dias, na sede e unidades da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no diário 

oficial eletrônico da Instituição, bem como no site 

www.defensoria.am.def.br e, ainda, nas sedes das 

instituições de ensino conveniadas ou mediante qualquer 

outra forma de divulgação a seu critério, observando-se 

os interesses institucionais. 

§1º Participarão do processo seletivo somente os 

estudantes vinculados às instituições de ensino 

integrantes do Programa de Estágio. 

§2º Poderão concorrer às vagas de estágio para Direito 

os estudantes que comprovarem estar cursando os 3 (três) 
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últimos anos ou semestres equivalentes do curso superior, 

formalmente matriculados, na data do início da função de 

estagiário. 

§3º Para o preenchimento de vagas para o estágio 

multidisciplinar em nível superior, poderão concorrer os  

estudantes que comprovarem estar cursando nível 

superior, formalmente matriculados em qualquer período, 

na data do início da função de estagiário. 

§4º. O recrutamento de que trata o parágrafo anterior dar-

se-á por processo seletivo ou ainda por meio de análise 

do currículo e entrevista. 

§5º Salvo o previsto no parágrafo anterior, fica proibida a 

realização de entrevista, de caráter eliminatório e/ou 

classificatório, para contratação de estagiários para o 

Programa de Estágio, não sendo permitida a submissão 

do estagiário a novas provas, testes ou congêneres após 

a aprovação no processo seletivo.  

§6º Deverá ser reservado o percentual mínimo de 10% 

(dez por cento) das vagas oferecidas em cada processo 

seletivo para as pessoas com deficiência, desde que as 

atividades de estágio sejam compatíveis com a deficiência, 

a ser comprovada mediante laudo médico, apresentado 

em original ou cópia autenticada, expedido no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias antes do término das 

inscrições, onde conste expressamente que a deficiência 

se enquadra na previsão do art. 4º e seus incisos, do 

Decreto nº 3.298, de 20/12/1999, e suas posteriores 

alterações.  

§7º Ficam destinadas as vagas 10ª, 20ª, 30ª, e assim 

sucessivamente, aos candidatos com deficiência.  

§8º Não poderá reinscrever-se aquele que tenha sido 

excluído ou desligado do estágio por ter incorrido em uma 

das hipóteses previstas  nos incisos III, VI e VIII do art. 41 

desta Resolução, devidamente certificado nos assentos 

da Coordenação Geral de Estágio e Residência Jurídica. 

9º. Os requisitos constantes dos parágrafos anteriores 

deverão ser comprovados quando da convocação para 

inclusão no programa de estágio da Defensoria Pública e 

da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.  

 

DO PROCESSO SELETIVO DE NÍVEL MÉDIO e 

FUNDAMENTAL 

Art. 8º O recrutamento dos estagiários de ensino médio 

dar-se-á por meio de processo seletivo simplificado, 

podendo restringir-se a análise curricular e entrevista, a 

ser realizada pela Escola Superior da Defensoria Pública. 

§1º Participarão do processo seletivo somente os 

estudantes vinculados às instituições de ensino 

integrantes do Programa de Estágio. 

§2º Poderão concorrer às vagas de estágio os estudantes 

que comprovarem estar cursando os 2 (dois) últimos anos 

de curso do ensino médio, formalmente matriculados, na 

data do início da função de estagiário. 

 

DO PROCESSO SELETIVO PARA EGRESSOS DE 
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PROJETOS SOCIAIS 

Art. 9º Serão admitidos ao programa de estágio da 

Defensoria Pública os egressos de projetos sociais de 

iniciativa da própria instituição, ainda que estudantes do 

ensino fundamental, mediante indicação multidisciplinar e 

fundamentada de sua necessidade e adequação às 

finalidades do projeto, pela respectiva coordenação. 

Parágrafo único. São assegurados todos os demais 

efeitos do programa de estágio previsto nesta Resolução 

aos participantes de que trata este artigo, na forma do ato 

próprio a ser expedido pelo Defensor Público Geral. 

 

DO PROCEDIMENTO DE INCLUSÃO NO PROGRAMA 

DE ESTÁGIO 

Art. 10. A inclusão no Programa de Estágio de estudante 

aprovado no processo seletivo de que tratam os arts. 7º e 

8º obedecerá rigorosamente a ordem de classificação 

divulgada em edital e ocorrerá mediante assinatura e 

apresentação dos seguintes documentos:  

I – Ficha Cadastral, na qual deverá constar uma fotografia 

3x4 (Anexo XI);  

II – Termo de Compromisso de Estágio firmado junto ao 

Agente de Integração;  

III – Histórico Escolar;  

IV – Declaração de matrícula emitida pela instituição de 

ensino; 

V – Cópia dos seguintes documentos pessoais, que 

deverão ser conferidos com os respectivos originais:  

a) Carteira de Identidade e CPF;  

b) Comprovante de quitação com as obrigações militares 

e eleitorais (se maior de 18 anos), e;  

c) Comprovante residencial.  

VI – Atestado médico comprovando a aptidão clínica para 

realização do estágio.  

Parágrafo único. O Termo de Compromisso de Estágio 

deverá ser firmado em 3 (três) vias, assinadas pelo 

estagiário ou seu representante legal, se menor de 18 

(dezoito) anos, pela instituição de ensino e pelo chefe da 

respectiva unidade gestora ou administrativa, ficando 

cada um dos subscritores com uma via do referido termo.  

Art. 11. A inclusão no Programa de Estágio de estudante 

egresso de projetos sociais de iniciativa da própria 

instituição, ainda que estudantes do ensino fundamental, 

de que trata o artigo 9º, ocorrerá mediante assinatura e 

apresentação dos mesmos documentos exigidos na 

forma do artigo 10. 

Art. 12. Os candidatos selecionados serão matriculados e 

admitidos à prestação do estágio pelo Coordenador de 

Estágio e Residência Jurídica, mediante a assinatura de 

Termo de Compromisso de Estágio e com a interveniência 

obrigatória da Instituição de Ensino, pelo prazo previsto 

para a sua frequência regular no respectivo curso, 

observado o limite máximo de 02 (dois) anos, sendo 
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livremente dispensáveis durante qualquer fase do estágio, 

na forma do presente Regulamento. 

§1º O estágio firmado com pessoa com deficiência não se 

submete ao limite temporal previsto no caput deste artigo, 

podendo ser prorrogado até a conclusão do curso ou 

colação de grau, na forma da Lei n. 11.788, de 25 de 

setembro de 2008.  

§2º O Termo de Compromisso de Estágio a que se refere 

o caput será publicado, em extrato, no Diário Oficial 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

onde constará, ainda, o nome da seguradora e o valor do 

seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice será 

compatível com os valores de mercado, realizado em 

benefício do estagiário. 

Art. 13. Recebido o respectivo Termo de Compromisso de 

Estágio, o estudante deverá, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, devolvê-lo devidamente firmado 

pela Instituição de Ensino em que se encontra matriculado 

e frequentando regularmente.  

Parágrafo único. Somente com a devolução do Termo de 

Compromisso de Estágio, devidamente firmado pela 

Instituição de Ensino, o estudante será admitido no quadro 

de estagiários da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, recebendo da Coordenação de Estágio e 

Residência Jurídica o seu termo de designação, indicando 

o órgão de atuação onde exercerá suas atividades.  

 

DAS VAGAS E DA LOTAÇÃO 

Art. 14.  Todos órgãos auxiliares e órgãos de atuação da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas poderão 

receber estagiários, desde que a área de atuação seja 

compatível com a programação curricular de cada curso, 

observado o quantitativo de vagas aprovadas pelo 

Defensor Público Geral e pela Escola Superior da 

Defensoria Pública, conforme disponibilidade 

orçamentária da DPE/AM. 

Parágrafo único. O estágio somente se dará em órgãos 

que tenham condições de proporcionar experiência na 

linha de formação do estagiário. 

Art. 15. A lotação de estagiários será realizada pela 

Coordenação de Estágio e Residência Jurídica, em 

conformidade com a distribuição de vagas autorizada pelo 

Defensor Público Geral, obedecendo a quantidade 

máxima de seguros de vida contratados, como determina 

a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, assim como 

a tabela constante no Anexo I.  

Art. 16. Não serão efetivadas lotações para substituir 

estagiários que estejam usufruindo de recesso 

remunerado. 

Art. 17. O pedido de contratação deverá ser encaminhado 

à Coordenação de Estágio e Residência Jurídica até o 15º 

dia de cada mês para que a contratação possa ter 

validade a partir do dia 01 do mês subsequente.  

Parágrafo único. Os pedidos de contratação enviados 

após o 15º dia do mês vigente serão processados para 

que a contratação possa ter validade a partir do dia 15 do 
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mês subsequente.  

Art. 18. Anualmente, a Escola Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas avaliará o quantitativo de 

estagiários em cada órgão, para eventual redefinição das 

vagas. 

Parágrafo único. Até o mês de novembro de cada ano, os 

interessados poderão encaminhar a Escola Superior da 

Defensoria Pública solicitação de aumento ou diminuição 

do quantitativo de vagas de estágio para fins do caput.  

Art. 19. A solicitação de que trata o artigo anterior deverá 

indicar:  

I - a quantidade necessária de estagiário por turno e curso;  

II - a descrição das atividades a serem desenvolvidas;  

III - o nome do servidor do seu quadro de pessoal, cuja 

formação profissional deve corresponder à área de 

conhecimento desenvolvida no curso de graduação pelo 

estudante, que orientará e supervisionará o estagiário.  

Art. 20. Por razões pedagógicas, a Escola Superior da 

Defensoria Pública poderá redefinir as áreas de estágio 

(cursos) dentro do quantitativo de vagas autorizadas pelo 

Defensor Geral para cada órgão de atuação ou auxiliar, 

conforme necessidade. 

 

DA DESIGNAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA 

Art. 21. O Estagiário deverá se apresentar ao Defensor 

Público ou ao Chefe Imediato, respectivamente,  do órgão 

de atuação ou auxiliar para o qual foi designado, em até 

03 (três) dias úteis, a contar da devolução do Termo de 

Compromisso de Estágio, a fim de entrar em exercício.  

§1º O estagiário deve restituir à Coordenação de Estágio 

e Residência Jurídica, em 07 (sete) dias úteis, o 

documento da designação, assinado e carimbado pelo 

respectivo Defensor Público ou Chefe Imediato. 

§2º A não devolução do documento no prazo indicado 

acarretará a imediata suspensão do pagamento da bolsa-

auxílio, se for o caso.  

§3º O comparecimento em local diverso daquele 

designado pela Coordenação de Estágio e Residência 

Jurídica será considerado irregular, não sendo 

reconhecido, para nenhum efeito, como prática de estágio, 

exceto como falta, em caso de superar o prazo definido 

no caput.  

§4º O Defensor Público ou o Chefe imediato em atuação 

no órgão designado será o supervisor do estágio a ser 

exercido.  

Art. 22. O estagiário poderá ser transferido, a pedido ou 

de ofício, para outro órgão da Defensoria Pública. 

Art. 23. A transferência a pedido será concedida apenas 

após 06 (seis) meses de estágio no órgão para o qual o 

estagiário foi designado e deverá vir acompanhada da 

autorização prévia do Defensor Público titular ou Chefe 

imediato supervisor do estagiário, ficando seu 

deferimento sujeito à existência de vaga no órgão 

pretendido. 
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§1º Quando o estagiário contar com mais de 01 (um) ano 

de atuação no órgão, é dispensável a autorização de que 

trata o caput, sendo necessária apenas a ciência prévia 

do Defensor ou Chefe imediato, condicionada a saída à 

reposição por outro estagiário. 

§2º O requerimento de transferência deverá ser entregue 

à Coordenação de Estágio e Residência Jurídica na 

primeira quinzena de cada mês, nele constando a ordem 

de preferência na escolha do novo órgão de atuação, 

observando-se, ainda, a compatibilidade com a área 

regional de atuação do estagiário e o seu horário escolar.  

§3º O estagiário que solicitar transferência permanecerá 

em exercício no órgão em que estiver atuando até ser 

expedido o respectivo ato, sob pena de sanção disciplinar. 

Art. 24. A transferência de ofício far-se-á a critério da 

Coordenação de Estágio e Residência Jurídica, por 

conveniência de aprendizado e treinamento profissional 

e/ou em razão das necessidades e interesses 

institucionais, ouvido o Defensor Público titular ou Chefe 

Imediato do órgão. 

 

DA BOLSA DE ESTÁGIO E DO AUXÍLIO-

TRANSPORTE 

Art. 25. O estagiário contratado após o processo de 

seleção ao Estágio fará jus à remuneração de bolsa-

auxílio e ao auxílio-transporte fixados de acordo com os 

critérios estabelecidos pela Administração, observando-se 

a dotação orçamentária para tal e o disposto em ato 

próprio do Defensor Público-Geral. 

§1º É vedada a contratação de estagiários sem o 

processo seletivo fora das hipóteses previstas nesta 

Resolução, sendo considerada nula qualquer relação 

admitida de modo contrário, não gerando qualquer ônus 

para Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  

§2º O auxílio-transporte será pago junto com a bolsa de 

estágio, em pecúnia, proporcional aos dias efetivamente 

estagiados.  

§3º Não será descontado da bolsa de estágio qualquer 

valor referente ao auxílio-transporte.  

§4º A Defensoria Pública do Estado do Amazonas não 

custeará quaisquer despesas de estagiários, 

especialmente as relacionadas a inscrições ou transporte 

para cursos, seminários, simpósios e afins. 

§5º Caberá à Coordenadoria de Estágio a elaboração da 

folha de pagamento dos estagiários da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas. 

§6º Compete ao Agente de Integração providenciar o 

crédito em conta bancária de titularidade exclusiva do 

estagiário, aberta em um dos bancos conveniados.  

§7º Caso o estagiário não possua conta bancária de 

titularidade exclusiva, será emitida uma Declaração para 

Abertura de Conta Bancária (Anexo V).  

 

DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
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Art. 26. O Agente de Integração deverá providenciar a 

contratação de seguradora contra acidentes pessoais em 

favor dos estagiários, mediante Apólice Coletiva de 

Seguros, cujo número total de vidas seguradas 

corresponderá ao respectivo limite de vagas de estágio. 

 

DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO E DA JORNADA DE 

ATIVIDADE 

Art. 27. O estágio terá duração de até 1 (um) ano, podendo 

ser prorrogado até o limite de 2 (dois) anos, para cada 

curso.  

§1º Nos 30 (trinta) dias que antecederem o término do 

período contratual, a Coordenação de Estágio e 

Residência Jurídica possibilitará ao  Defensor/Supervisor 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco )dias,  sobre a 

prorrogação ou não do período de estágio. 

§2º Caso o Defensor/Supervisor não se manifeste, no 

prazo estipulado, considerar-se-á como favorável a 

prorrogação do período de estágio. 

§3º O estágio firmado com pessoa com deficiência não se 

submete ao limite temporal previsto no caput deste artigo, 

podendo ser prorrogado até a conclusão do curso ou 

colação de grau, observada a regra do parágrafo anterior.  

§4º O contrato ou prorrogação não pode ter duração 

inferior a 6 (seis) meses.  

Art. 28. A jornada de atividade em estágio será de 20 

(vinte), 25 (vinte e cinco) ou 30 (trinta) horas semanais – 

de acordo com a necessidade justificada pelo solicitante, 

distribuídas preferencialmente e respectivamente, em 04 

(quatro), 05 (cinco) ou 06 (seis) horas diárias, no horário 

do expediente da respectiva unidade, sem prejuízo das 

atividades discentes. 

§1º Nos períodos de avaliação de aprendizagem, 

mediante apresentação de documento idôneo emitido 

pela instituição de ensino, a carga horária do estágio será 

reduzida pelo menos à metade, sem prejuízo da bolsa de 

estágio, com o fim de possibilitar o bom desempenho do 

estudante nas atividades discentes, desde que informado 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias ao 

Defensor Supervisor. 

§2º A frequência do estagiário será registrada por meio 

eletrônico, nas unidades que tiverem esse sistema de 

controle de ponto, ou em Folha de Frequência (Anexo 

XIII), a qual será encaminhada para a Coordenadoria de 

Estágio, até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, 

para a elaboração da folha de pagamento dos estagiários.  

§3º A abertura, a distribuição, o recolhimento, o 

encerramento e o encaminhamento da folha de frequência 

serão efetuados pelo Defensor/Supervisor do estágio.  

§4º O não encaminhamento da folha de frequência 

implicará na suspensão do pagamento da bolsa de 

estágio.  

§5º Ressalvada a situação prevista no §1º, será 

descontada da bolsa de estágio a parcela referente às 

faltas e ausências injustificadas, entradas tardias e saídas 
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antecipadas do estagiário. 

Art. 29. Poderá o estagiário ausentar-se, sem prejuízo da 

bolsa de estágio:  

I - por um período máximo de 15 (quinze) dias 

consecutivos ou intercalados, a cada seis meses de 

estágio, por motivo de licença médica desde que 

apresentado atestado médico, no qual conste o Código 

Internacional de Doenças (CID), bem como os dias de 

afastamento;  

II – por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de falecimento 

do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, 

filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos;  

III – até 5 (cinco) dias consecutivos, em caso de 

nascimento de filho, no decorrer da primeira semana;  

IV – até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de 

casamento;  

V – pelo dobro dos dias de convocação, em virtude de 

requisição da Justiça Eleitoral durante os períodos de 

eleição;  

VI – por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, 

em caso de doação voluntária de sangue devidamente 

comprovada;  

VII – por 1 (um) dia, em caso de convocação para 

funcionar como jurado no Tribunal do Júri, testemunha e 

outros serviços obrigatórios por lei.  

§1º A comprovação das situações elencadas neste artigo 

será feita diretamente ao Defensor/Supervisor do estágio, 

mediante entrega, respectivamente, de atestado médico, 

certidão de óbito, nascimento ou casamento, declaração 

expedida pela Justiça Eleitoral, atestado de doação de 

sangue e comprovante de comparecimento no serviço 

militar, júri e outros serviços obrigatórios por lei, no prazo 

máximo de 3 (três) dias úteis a contar do início da 

ausência.  

§2º As ausências referidas neste artigo respeitarão, em 

qualquer caso, o prazo de duração estabelecido no 

contrato de estágio.  

§3º Salvo o disposto neste artigo, as horas não 

trabalhadas serão descontadas do valor da bolsa-auxílio, 

exceto se forem compensadas, com a devida anuência do 

Defensor supervisor. 

Art. 30. Será admitida a suspensão temporária do estágio, 

com prejuízo da bolsa do estágio, pelo prazo mínimo de 

15 (quinze) dias e máximo de 6 (seis) meses, a pedido da 

estagiária ou de seu representante legal, em decorrência 

do nascimento com vida de filho, garantindo-se a 

respectiva vaga no estágio e ressalvado o §2º do artigo 

anterior.  

Parágrafo único. O pedido de suspensão temporária de 

que trata este artigo será feito à Coordenadoria de Estágio 

e Residência Jurídica, no prazo de 3 (três) dias úteis do 

nascimento, e deverá ser instruído com cópia da certidão 

de nascimento da criança. 

 

DO RECESSO REMUNERADO 
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Art. 31. É assegurado ao estagiário recesso remunerado 

de 30 (trinta) dias anuais, sempre que o período de 

duração do estágio for igual ou superior a 1 (um) ano.  

§1º Os dias de recesso a que o estagiário tiver direito 

deverão ser gozados em dois períodos, sendo 20 (vinte) 

dias durante o recesso anualmente deflagrado pela 

Defensoria Pública Geral, e 10 (dez) dias mediante livre 

escolha durante o período do contrato, condicionado a 

aviso, ressalvada a modificação pelo 

Defensor/Supervisor, em razão de motivo relevante. 

§2º O recesso será concedido de forma proporcional, caso 

o estágio ocorra em período inferior ao previsto no caput 

deste artigo. 

§3º A proporcionalidade de que trata o parágrafo anterior 

será calculada na razão de dois dias e meio por mês 

completo de estágio, devendo ser arredondado, em caso 

de resultado não inteiro, o total dos dias apurados para o 

número inteiro subsequente. 

§4º Para efeitos do cálculo de proporcionalidade, somente 

será considerado o último mês quando o período de 

atividades for superior a 15 (quinze) dias. 

§5º O recesso não está sujeito a período aquisitivo e pode 

ser usufruído, proporcionalmente ao período de 

atividades, a qualquer tempo.  

§6º Se houver desligamento do estagiário, por iniciativa do 

Defensor Público Supervisor do estágio, quando ainda 

não tiver sido fruído o recesso proporcionalmente, a data 

de desligamento será postergada para possibilitar a 

fruição. 

§7º O recesso remunerado não é sinônimo de férias, 

desta forma não faz jus o estagiário ao pagamento de 

adicional. 

§8º O recesso será concedido mediante requerimento 

previamente aprovado pelo Defensor/Supervisor, o qual 

deverá ser encaminhado à Coordenadoria de Estágio 

com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência. 

§9º É vedada a conversão do recesso em pecúnia. 

 

DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

Art. 32. É dever do estagiário:  

I – cumprir a programação do estágio e realizar as 

atividades que lhe forem atribuídas;  

II – elaborar relatório semestral de atividades;  

III – efetuar regularmente os registros de frequência;  

IV – comunicar imediatamente ao Defensor/Supervisor a 

desistência do estágio ou quaisquer outras alterações 

relacionadas às atividades escolar, sob pena de 

reembolso financeiro, caso tenha recebido indevidamente 

valores;  

V – sempre fazer uso do crachá de identificação nas 

dependências da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, e devolvê-lo ao término do contrato de 

estágio;  

VI – encaminhar à Coordenadoria de Estágio, ao final de 
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cada período letivo, declaração de matrícula para o 

período seguinte, expedida pela instituição conveniada;  

VII – ressarcir valor eventualmente recebido de forma 

indevida;  

VIII – providenciar a abertura de conta corrente de 

titularidade exclusiva do estagiário para o recebimento da 

bolsa remuneratória do estágio, junto a qualquer dos 

bancos conveniados;  

IX – manter sigilo e discrição sobre os fatos que venha a 

tomar conhecimento por ocasião do seu desempenho no 

estágio;  

X – comunicar imediatamente à Coordenadoria de Estágio 

acerca de sua posse em cargo efetivo ou a nomeação 

para cargo em comissão, ou ainda, a assinatura de 

contrato de trabalho, caso quaisquer desses eventos 

ocorram na vigência do contrato de estágio, tomando 

todas as medidas para regularização do estágio, desde 

que compatível com a nova situação jurídica, sem prejuízo 

do disposto no inciso VII.  

Art. 33. É vedado ao estagiário:  

I – identificar-se invocando sua qualidade de estagiário 

quando não estiver no pleno exercício das atividades 

decorrentes do estágio;  

II – ausentar-se do local de estágio durante o expediente, 

sem prévia autorização do Defensor/Supervisor;  

III – retirar qualquer documento ou objeto da repartição, 

ressalvados aqueles relacionados ao estágio, com prévia 

anuência do Defensor/Supervisor;  

IV – utilizar a internet para atividades que não estejam 

diretamente ligadas ao estágio;  

V – o exercício de qualquer atividade concomitante em 

outro ramo da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas ou da União, em órgãos do Poder Judiciário 

Estadual ou Federal, no Ministério Público do Estado ou 

Federal, na Polícia Civil ou Federal, e na advocacia 

pública ou privada ou nos seus órgãos de classe;  

VI – praticar atos, judiciais ou extrajudiciais, sem a 

supervisão do Defensor Público em atuação no órgão; . 

VII -  patrocinar, particularmente, ou indicar quem o faça, 

interesse de partes que tenham direito à assistência 

jurídica, judicial e/ou extrajudicial, integral e gratuita. 

VIII - receber, a qualquer título, quantias, valores ou bens 

em razão da sua função, salvo se for o caso de 

remuneração pelo seu estágio, seja pela Defensoria 

Pública do Amazonas ou em razão de convênio por esta 

firmado;  

IX - valer-se do estágio para captar clientela ou obter 

vantagem para si ou para outrem; 

X - usar documento comprobatório de sua condição e/ou 

utilizar papéis com o timbre da Defensoria Pública para 

fins estranhos à função;  

XI - manter sob sua guarda, sem autorização do Defensor 

Público, autos de processo, papéis ou documentos 

pertencentes às partes assistidas pela Defensoria 
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Pública. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos estagiários, no que 

couber, as proibições impostas aos servidores públicos da 

Defensoria Pública previstas na Lei 4.077, de 11 de 

setembro de 2014, e aos servidores públicos estaduais 

previstas na Lei nº 1.762, de 14 de novembro de 1986. 

 

DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

Art. 34. O estagiário auxiliará o Defensor Público ou o 

Chefe imediato da unidade e dele receberá as instruções 

e ensinamentos práticos pertinentes, visando à 

complementação do ensino, aperfeiçoamento técnico e 

desenvolvimento humano. 

Art. 35 – É atribuição do Defensor Público ou Chefe 

imediato da unidade supervisor:  

I – promover a integração do estagiário no ambiente em 

que se desenvolverá o estágio;  

II – orientar os estagiários sobre as atividades a serem 

desenvolvidas durante o período de estágio, bem como 

sobre seus deveres e responsabilidades;  

III – avaliar o desempenho do estagiário mediante 

utilização da Ficha de Avaliação de Desempenho do 

Estagiário (Anexo XIV) quando da prorrogação, 

transferência ou desligamento do estágio ou, ainda, 

quando julgar conveniente;  

IV – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso;  

V – aprovar previamente a requerimento de recesso 

apresentado pelo estagiário;  

VI – informar à Coordenadoria de Estágio: 

a) a desistência do estágio ou quaisquer outras alterações 

relacionadas à atividade escolar;  

b) as ocorrências que impactam a folha de pagamento, 

até o 2º (segundo) dia útil do mês subsequente, mediante 

utilização da Folha de Frequência, quando não for 

utilizado o controle eletrônico de frequência;  

c) o período de recesso do estagiário, na forma do artigo 

31. 

VII - comunicar à Coordenadoria de Estágio e Residência 

Jurídica acerca de eventual conduta praticada pelo 

estagiário, considerada  incompatível com os deveres 

e/ou vedações previstos nesta Resolução ou na 

legislação pátria. 

§1º O Supervisor deverá ter formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento do estagiário.  

§2º Fica vedada a supervisão do estágio por cônjuge, 

companheiro ou parente até o terceiro grau civil do 

estagiário. 

Art. 36. Compete à instituição de ensino conveniada: 

I – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida 

no estágio, como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do estagiário;  

II – comunicar à unidade concedente, por escrito, 
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qualquer ocorrência que implique o desligamento do 

estagiário;  

III – exigir do acadêmico a apresentação periódica, em 

prazo não superior a 6 (seis) meses, do relatório de 

atividades;  

IV – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso;  

V – elaborar instrumentos de avaliação dos estágios de 

seus acadêmicos.  

Art. 37. Compete à Coordenadoria de Estágio e 

Residência Jurídica:  

I – manter atualizados os registros e documentos que 

comprovem a relação de estágio; 

II – controlar a distribuição dos estagiários observando o 

limite para cada unidade ou núcleo da Defensoria Pública; 

III – coordenar e supervisionar todas as demais atividades 

de estágio na forma destas normas e da legislação 

vigente; 

IV – providenciar o envio à instituição de ensino, com 

periodicidade mínima de 6 (seis) meses, do relatório de 

atividades elaborado pelo estagiário; 

V – emitir declarações e certificados referentes à 

realização e supervisão de estágios; 

VI – elaborar a folha de pagamento dos estagiários; 

VII – lotar, transferir e desligar o estagiário. 

 

DA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO 

Art. 38. A Avaliação de Desempenho visa à análise 

ordenada do desempenho dos estagiários em função das 

atividades que realizam, das metas estabelecidas, dos 

resultados alcançados, possibilitando potencializar e/ou 

resolver problemas de desempenho e assim melhorar a 

qualidade das atividades desenvolvidas.  

Art. 39. O estagiário será avaliado, anualmente, como 

condição para a permanência no Programa de Estágio.  

Art. 40. O formulário de avaliação de desempenho (Anexo 

XIV) deve ser apresentado pelo estagiário, devidamente 

preenchido e assinado por seu supervisor, no ato da 

renovação do contrato e/ou relotação.  

DO DESLIGAMENTO 

Art. 41. O desligamento do estágio ocorrerá:  

I – automaticamente, ao término do prazo acordado;  

II – a pedido do estagiário;  

III – pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por 

8 (oito) dias consecutivos ou 15 (quinze) dias intercalados, 

no período de 1 (um) mês;  

IV – pela conclusão do curso; 

V – a qualquer tempo, a critério da Administração;  

VI – pelo descumprimento, por parte do estagiário, das 

condições do Termo de Compromisso, inclusive no caso 

de sua prorrogação;  

VII – por baixo rendimento, caracterizado pela obtenção 
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de nota inferior a 36 pontos nas avaliações de 

desempenho a que for submetido; 

VIII – por conduta incompatível com a exigida pela 

Defensoria Pública;  

IX – por reprovação em mais da metade dos créditos 

disciplinares do último semestre ou período escolar 

concluído;  

X – na hipótese de mudança ou interrupção de curso, ou 

por transferência para instituição de ensino não 

conveniada; 

XI – com a posse em cargo efetivo ou a nomeação em 

cargo em comissão, ou com a assinatura de contrato de 

trabalho, caso se torne servidor público ou empregado 

público na vigência do estágio. 

§1º Nos casos previstos nos incisos II e X, o estagiário 

deverá solicitar seu desligamento através do Formulário 

de Solicitação de Desligamento (Anexo VII). 

§2º Salvo nos casos previstos nos incisos I e IV deverá ser 

firmado Termo de Rescisão de Estágio (Anexo VII). 

§3º Para fins do inciso IV, considera-se concluído o curso 

com a colação de Grau. 

§4º Nos casos previstos nos incisos III, VI e VIII fica 

vedada nova inclusão do aluno no programa de estágio, 

em decorrência do mesmo curso.  

§5º O desligamento do estagiário deverá ser comunicado 

imediatamente ao órgão central de gestão de pessoas, 

bem como à respectiva instituição de ensino.  

§6º O pagamento da bolsa remuneratória será suspenso 

a partir da data do desligamento do estagiário, qualquer 

que seja a causa. 

Art. 42. Quando do desligamento, por qualquer dos 

motivos constantes no artigo anterior, o estagiário fará jus 

ao Termo de Realização de Estágio (Anexo IX), expedido 

pela Coordenação de Estágio e Residência Jurídica, com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 

períodos e da avaliação de desempenho.  

Parágrafo único. Poderá ser emitida Declaração de 

Realização de Estágio (Anexo X) a pedido do estagiário, 

durante o período de estágio. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 43. A Coordenadoria de Estágio e Residência Jurídica 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas manterá 

atualizados os registros e documentos que comprovem a 

relação de estágio, disponibilizando-os para efeito de 

fiscalização.  

Art. 44. Caberá à Coordenadoria de Estágio e Residência 

Jurídica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

divulgar anualmente os limites de despesas com a 

contratação de estagiários participantes do Programa de 

Estágio, observadas as disposições da Lei Orçamentária 

Anual.  

Art. 45. A prorrogação dos estágios contratados antes do 
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início da vigência deste Regulamento apenas poderão 

ocorrer caso se ajustem às suas disposições.  

Art. 46. Compete ao Defensor Público Geral dirimir as 

dúvidas suscitadas em relação às disposições deste 

Regulamento, bem como expedir as instruções de serviço 

necessárias à sua aplicação, podendo, inclusive, 

modificar os formulários por ela aprovados e dar decisão 

aos casos omissos. 

Art. 47. Este Regulamento entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus, 24 de abril de 2019. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Presidente do Conselho Superior 

Defensor Público-Geral 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 27 

DE MARÇO DE 2019 

 

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil 

e dezenove, às 14:30h, na sede da Defensoria Pública 

Geral do Estado do Amazonas, na sala de reuniões do 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, reuniu-se, em Sessão ordinária, o Conselho 

Superior, eleito em 30 de novembro de 2017 e empossado 

em 9 de janeiro de 2018, sob a presidência do Exmo. Sr. 

Defensor Público Geral, em exercício, Dr. Antonio 

Cavalcante de Albuquerque Junior, Conselheiro nato. 

Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, 

Dra. Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª Classe: Dr. 

Ricardo Queiroz de Paiva e Dra. Suelen Paes dos Santos 

Menta; pela 2ª Classe: Dr. Eduardo César Rabello Ituassú 

e Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo; pela 3ª Classe: 

Dra. Caroline Pereira de Souza e Dr. Arlindo Gonçalves 

dos Santos Neto (em suplência ao Exmo. Sr. Conselheiro 

Dr. Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho, em férias); 

pela 4ª Classe: Dra. Carol Regina Xavier Rocha e Dr. 

Messi Elmer Vasconcelos Castro. Presente o Exmo. Sr. 

Defensor Público Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar. 

Presente a representante do Instituto Áquila Sra. Luciana 

Alves Zenker Gireli. Ausente representantes da ADEPAM. 

Após, constatado o quórum regular de funcionamento do 

Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o 

Conselho passou a deliberar: EXPEDIENTE. I – 

APROVAÇÃO DAS ATA DA 4ª RO 2019 E 8ª RE 2019. 

Aprovadas. II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E 

DOS CONSELHEIROS. O Presidente abriu a reunião 

informando sobre a homenagem que a Defensoria Pública 

receberá na Assembleia Legislativa do Estado no próximo 

dia 29 de abril pela passagem dos 29 (vinte e nove) anos 

de criação deste Órgão Defensorial. Na ocasião, a 

Defensoria Pública, por meio de sua Defensoria Pública 

de Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde, 

promoverá, em parceria com a Fundação de Hematologia 

e Hemoterapia do Amazonas – HEMOAM, ação de 
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doação de sangue entre seus membros e servidores pela 

comemoração da data. Em seguida, com a palavra, a 

Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Melissa Souza 

Credie Borborema, registrou que fará publicar a 

parametrização até o dia 10 de abril de 2019. V - 

MOMENTO DO DEFENSOR, DO SERVIDOR E DO 

CIDADÃO. Neste item, foi concedida a palavra ao Exmo. 

Sr. Defensor Público Dr. Leonardo Cunha e Silva de 

Aguiar que deixou registrado para deliberação os 

seguintes questionamentos acerca da Resolução nº 

004/2019-CSDPE/AM: 1) Aparente conflito entre as 

Defensorias Públicas Especializadas em Atendimento 

Fundiário e a 24ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cível 

no pertinente a quem cabe a interposição de recurso nas 

ações de usucapião. 2) Após interposto o recurso, a quem 

cabe o acompanhamento da tramitação deste nas Cortes 

Superiores, se as Especializadas, a 24ª Defensoria 

Pública de 1ª Instância Cível ou a Defensoria Pública de 

2ª Instância; 3) Se a todas as Defensorias Especializadas 

caberá a interposição e acompanhamento de recursos nas 

Cortes Superiores, quais são as atribuições da Defensoria 

Pública de 2ª Instância; e, por fim 4) Com a criação e 

implementação da 7ª Defensoria Pública de 1ª Instância 

Cível, que tem como uma de suas atribuições a mediação 

e conciliação de conflitos, as demais defensorias cíveis 

sofreram impacto em sua produtividade pela migração das 

audiências extrajudiciais para aquela Defensoria, 

impactando nas metas da Meritocracia. O Colegiado 

decidiu deliberar sobre os questionamentos no item 1, da 

Ordem do Dia, da Pauta desta Sessão. VI – DISCUSSÃO 

E DELIBERAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA AO 

CONSELHO OU MATÉRIA URGENTE OU SINGELA 

QUE, A CRITÉRIO DO CONSELHO, COMPORTE 

DELIBERAÇÃO IMEDIATA. Aqui, o Exmo. Sr. 

Conselheiro Dr. Ricardo Queiroz de Paiva apresentou ao 

Conselho Superior a dificuldade que a Diretoria de 

Planejamento e o Instituto Áquila vêm sofrendo pela falta 

de data limite para inclusão de atos no relatório após a 

data do atendimento e/ou produção/ajuizamento do ato, 

impactando diretamente na análise da base de dados que, 

por conta do irregular preenchimento do relatório, com 

datas diferenciadas e sem justificativa, tem os números 

alterados diariamente. Por unanimidade, o Colegiado 

decidiu que a data limite para inclusão no relatório é de 

até 10 (dias) da data do ato, conforme resolução 

devidamente aprovada nesta sessão, alterando a 

Resolução nº 001/2019-CSDPE/AM. Ainda tratando de 

urgência, o Colegiado apreciou o Processo nº 

20000.002140/2019-CSDPE/AM, no qual o Exmo. Sr. 

Defensor Público Dr. Messi Elmer Vasconcelos Castro 

questiona sobre a aferição de suas metas. tendo em vista 

ainda não possuir titularidade, bem como sobre as 

informações para os critérios de elegibilidade. Por 

unanimidade, o Colegiado definiu que, para esses casos, 

que seria considerado o órgão de atuação em que houve 

o cumprimento de meta e no pertinente às comprovações 

para os critérios de elegibilidade, estas são de obrigação 

de informação pela ESUDPAM, conforme consta na 
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Resolução da Meritocracia. VIII – DISTRIBUIÇÃO DE 

MATÉRIAS: 1) PROCESSO Nº 20000.001961/2019-

DPE/AM. INTERESSADO: SERGIO ENRIQUE OCHOA 

GUIMARÃES. ASSUNTO: AFASTAMENTO POR 2 

(DOIS) MESES PARA ELABORAÇÃO DE 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO. Distribuído a Exma. 

Sra. Conselheira Dra. Suelen Paes dos Santos Menta 

para relatoria. 2) PROCESSO Nº 20000.002228/2019-

DPE/AM. INTERESSADO: NEWTON RAMON 

CORDEIRO DE LUCENA. ASSUNTO: INGRESSO NO 

PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. 

Distribuído ao Exmo. Sr Conselheiro Dr. Arlindo dos 

Santos Neto para relatoria. 3) PROCESSO Nº 

20000.002227/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 

COORDENAÇÃO DO DISK DEFENSORIA. ASSUNTO: 

REVISÃO DA MERITOCRACIA. Distribuído a Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Melissa Souza Credie Borborema. Neste 

item, a Secretaria Executiva do Conselho Superior 

consultou o Colegiado sobre o encaminhamento de 

consultas futuras, se deve proceder à autuação e 

distribuição dos autos ou se encaminha à relatora por 

prevenção. O Colegiado orientou, por unanimidade, que 

sejam autuadas e distribuídas as eventuais consultas. 

ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E 

DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO 20000.004117/2018-

DPE/AM. INTERESSADO: COMISSÃO REVISORA. 

ASSUNTO: REVISÃO DA RESOLUÇÃO Nº 021/2014-

CSDPE/AM. O Colegiado decidiu que irá agendar reunião 

extraordinária para tratar dos questionamentos levantados 

pelos Defensores Públicos após a publicação da 

Resolução nº 004/2019-CSDPE/AM. 2) PROCESSO Nº 

20000.007532/2018-DPE/AM. INTERESSADO: ROGER 

MOREIRA DE QUEIROZ. ASSUNTO: PRORROGAÇÃO 

DE PRAZO NO PROGRAMA ESTÍMULO AO 

APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRO-RELATOR: 

DRA. CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Tendo em vista 

que o interessado deixou de ser intimado para a presente 

reunião, o processo foi retirado de pauta, ficando 

registrado que a Secretaria Executiva deve intimá-lo para 

a 7ª Reunião Ordinária de 2019, com a antecedência 

devida. 3) PROCESSO Nº 20000.001462/2019-DPE/AM. 

INTERESSADO: DRA. CAROLINE PEREIRA DE 

SOUZA. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 

011/2016-CSDPE/AM. Aprovada por unanimidade. 

Registrada a saída dos Exmos. Srs. Conselheiros Dr. 

Eduardo César Rabello Ituassú e Dra. Melissa Souza 

Credie Borborema. 4) PROCESSO Nº 

20000.008411/2018-DPE/AM. INTERESSADO: FLÁVIA 

LOPES DE OLIVEIRA. ASSUNTO: VENDA DE 

LICENÇAS. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Resolução 

regulamentado a matéria aprovada por unanimidade. 5) 

PROCESSO Nº 20000.008342/2018-DPE/AM. 

INTERESSADO: FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO 

MESTRINHO. ASSUNTO: INGRESSO NO PROGRAMA 

ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRO-

RELATOR: DR. EDUARDO CÉSAR RABELLO 

ITUASSÚ.  Retirado de Pauta. 6) PROCESSO Nº 
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20000.001741/2018-DPE/AM. INTERESSADO: 

NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA. 

ASSUNTO: AFASTAMENTO PARA CURSO NO 

EXTERIOR. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Neste item, a Exma. 

Sra. Conselheira-Relatora informou que o Prontuário 

Individual do Defensor Público se encontra regular com as 

exigências da Resolução nº 005/2008-CSDPE/AM e que 

solicitou à Secretaria Executiva do Conselho Superior 

para entrar em contato com a Universidade de Coimbra 

para colher informações sobre a conclusão dos créditos 

acadêmicos. 7) PROCESSO Nº 20000.001746/2018-

DPE/AM. INTERESSADO: MARCELO DA COSTA 

PINHEIRO. ASSUNTO: AFASTAMENTO PARA CURSO 

NO EXTERIOR. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. O Exmo. Sr. Relator 

informou que o Prontuário do interessado se encontra 

regular com as exigências da Resolução nº 005/2008-

CSDPE/AM e que o Defensor Público concluiu a primeira 

fase do curso e iniciou o período de inscrição na segunda 

fase do Mestrado, o qual deve ser dedicado à 

pesquisa/feitura da dissertação e participação em 

seminários. 8) PROCESSO Nº 20000.001737/2018-

DPE/AM. INTERESSADO: PETRA SOFIA PORTUGAL. 

ASSUNTO: AFASTAMENTO PARA CURSO NO 

EXTERIOR. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. EDUARDO 

CÉSAR RABELLO ITUASSÚ. Retirado de pauta pela 

ausência do Relator. 9)  PROCESSO Nº 

20000.1761/2018-DPE/AM. INTERESSADO: 

DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: MINUTA DE 

RESOLUÇÃO – ACUMULAÇÕES. 10) PROCESSO Nº 

20000.002603/2018-DPE/AM. INTERESSADA: DRA. 

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES. 

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO QUE 

REGULAMENTA O ESTÁGIO MULTIDISCIPLINAR. 

CONSELHEIRO-RELATOR: DR. ANTONIO 

CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR. PEDIDO 

DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. 

Retirados de pauta pelo adiantado da hora. E por não 

haver mais nada a ser discutido, o Presidente do 

Conselho deu a presente sessão por encerrada, às 

20:53h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 

do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por 

todos assinada. 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 16 

DE ABRIL DE 2019 

 

Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezenove, às 9h, na Câmara de Vereadores do Município 
de Humaitá-AM, reuniu-se, em Sessão ordinária, o 
Conselho Superior, eleito em 30 de novembro de 2017 e 
empossado em 9 de janeiro de 2018, sob a presidência 
do Exmo. Sr. Defensor Público Geral, Dr. Rafael Vinheiro 
Monteiro Barbosa, Conselheiro nato. Presentes os 
Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dra. Melissa 
Souza Credie Borborema, pela 1ª Classe: Dr. Ricardo 
Queiroz de Paiva e Dra. Suelen Paes dos Santos Menta; 
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pela 2ª Classe: Dr. Eduardo César Rabello Ituassú e Dr. 
Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo; pela 3ª Classe: Dra. 
Caroline Pereira de Souza e Dr. Fernando Figueiredo 
Serejo Mestrinho; pela 4ª Classe: Dra. Carol Regina 
Xavier Rocha e Dr. Messi Elmer Vasconcelos Castro. 
Presente a Presidente da ADEPAM, Exma. Sra. 
Defensora Pública Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. 
Após, constatado o quórum regular de funcionamento do 
Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o 
Conselho passou a deliberar: EXPEDIENTE. I – 
APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª RO 2019. Aprovada, por 
unanimidade. I - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E 
DOS CONSELHEIROS. Aberta a reunião, a Exma. Sra. 
Corregedora-Geral informou que, no último dia 10 de abril, 
foi publicada a parametrização e que já foi iniciado o 
processo de treinamento com as respectivas áreas: cível, 
no último dia 12/04; área criminal, no próximo dia 26 e nos 
dias 22 e 29 de abril, área de família. Na oportunidade, 
pediu a colaboração de todos os colegas, para que 
possamos em uma ação conjunta, efetivar os  novos 
parâmetros de preenchimento dos relatórios, buscando a 
otimização da coleta estatística dos dados defensoriais. 
Em seguida, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Eduardo César 
Rabello Ituassú parabenizou a Defensoria Pública pela 
inauguração do Polo de Humaitá, especialmente aos 
Membros e servidores que tornaram possível esse evento 
exitoso, como a Diretoria de Planejamento, a Diretoria 
Administrativa, o Cerimonial e demais. Com a palavra, o 
Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Ricardo Queiroz de Paiva 
elogiou a estrutura digna que está sendo dada ao Polo de 
Humaitá para os Membros e servidores da Defensoria, 
mas, principalmente, para os assistidos, destacando que 
é essa estrutura, esse empenho, que se espera daqui pra 
frente, parabenizando o esforço de todos os servidores 
envolvidos na organização e inauguração do Polo. Em 
seguida, considerando a necessidade de se fixar as metas 
para o próximo trimestre, solicitou do Conselho Superior a 
realização de Reunião Extraordinária na data de amanhã, 
17, às 14h, sendo o pedido acolhido por unanimidade. O 
Subdefensor Público-Geral, Dr. Antonio Cavalcante de 
Albuquerque Filho registrou sua felicidade pela 
inauguração do Polo e elogiou, na pessoa do Exmo. Sr. 
Defensor Público Diretor de Planejamento, Dr. Ricardo 
Queiroz de Paiva, todos os membros e servidores que 

trabalharam para a efetividade da entrega do Polo, tendo 
sido acompanhado pela Exma. Corregedora Geral e pela 
Sra. Conselheira Dra. Carol Regina Xavier Rocha, que 
destacou o amadurecimento da Instituição, no período 
decorrido desde a sua posse até o presente momento, 
com a contínua melhora estrutural e mais profissionalismo 
na instalação e execução dos polos. Por fim, o Exmo. Sr. 
Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo justificou previamente 
seu atraso na reunião de amanhã, dado que estará de 
Plantão na Custódia. VIII – DISTRIBUIÇÃO DE 
MATÉRIAS. 1) PROCESSO Nº 20000.002497/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: DA. ASSUNTO: REVISÃO 
DE METAS. Distribuído ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Ricardo Queiroz de Paiva para relatoria. 2) PROCESSO 
Nº 20000.002714/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 
ELIAS CRUZ – 7ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 
ATENDIMENTO DE FAMÍLIA. ASSUNTO: REVISÃO DE 
METAS. Distribuído ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Antonio 
Cavalcante de Albuquerque Junior para relatoria. 3) 
PROCESSO Nº 20000.002880/2019-DPE/AM. 
INTERESSADO: DEFENSORIAS PÚBLICAS DO 
TRIBUNAL DO JÚRI – PLENÁRIO. ASSUNTO: 
REVISÃO DE METAS. Distribuído a Exma. Sra. 
Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza para relatoria. 
4) PROCESSO Nº 20000.002885/2019-DPE/AM. 
INTERESSADO: DIEGO LUIZ CASTRO SILVA. 
ASSUNTO: REVISÃO DE METAS. Distribuído a Exma. 
Sra. Conselheira Dra. Carol Regina Xavier Rocha para 
relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO 
E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 
20000.001156/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 
DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: APROVAÇÃO DA 
LISTA DE ANTIGUIDADE – DIÁRIO ELETRÔNICO 
21.3.2019. Aprovada, por unanimidade, destacando-se o 
fato de que deve ser criada mais uma coluna na 
respectiva lista, informando a classificação dos Membros 
em seus respectivos concursos. 2) REVISÃO DA 
RESOLUÇÃO Nº 005/2008-CSDPE/AM. 
INTERESSADO: DEFENSORIA-GERAL. Após as 
discussões, foi retirado de pauta. 3) PROCESSO 
20000.004117/2018-DPE/AM. INTERESSADO: 
COMISSÃO REVISORA. ASSUNTO: REVISÃO DA 
RESOLUÇÃO Nº 021/2014-CSDPE/AM. Retirado de 
Pauta. 4) PROCESSO Nº 20000.008342/2018-DPE/AM. 
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INTERESSADO: FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO 
MESTRINHO. ASSUNTO: INGRESSO NO PROGRAMA 
ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRO-
RELATOR: DR. EDUARDO CÉSAR RABELLO 
ITUASSÚ. Baixado em diligência. No entanto, na 
oportunidade, o Colegiado deliberou que, tão logo seja 
protocolado eventual pedido de ingresso ao Programa 
Estímulo ao Aperfeiçoamento, o processo deve ser 
diligenciado para que a Diretoria Administrativa e a 
Diretoria Financeira informem sobre eventuais vagas 
abertas, o relatório de previsão de encerramentos do 
Programa dos inscritos, etc., antes do respectivo sorteio à 
relatoria. O Colegiado recomendou ainda que se notifique 
a Diretoria Financeira que só deverá ser efetuado o 
reembolso das parcelas solicitadas após prévia análise do 
Conselho Superior, sendo delegada esta função à 
Secretaria Executiva do Colegiado, que deverá certificar, 
antes da distribuição de processo ao relator, se houve ou 
não a apresentação pelo interessado da documentação 
exigida pelas Resoluções que tratam dos programas de 
estímulo ao aperfeiçoamento. 5) PROCESSO Nº 
20000.1761/2018-DPE/AM. INTERESSADO: 
DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: MINUTA DE 
RESOLUÇÃO – ACUMULAÇÕES. Retirado de pauta. 6) 
PROCESSO Nº 20000.002603/2018-DPE/AM. 
INTERESSADA: DRA. MANUELA CANTANHEDE 
VEIGA ANTUNES. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO QUE REGULAMENTA O ESTÁGIO 
MULTIDISCIPLINAR. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. 
ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR. 
PEDIDO DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. 
Minuta apresentada pelo voto divergente parcialmente 
aprovada até o art. 30, devendo ser retomada a análise na 
próxima reunião ordinária. 7) PROCESSO Nº 
20000.002227/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 
COORDENAÇÃO DO DISK DEFENSORIA. ASSUNTO: 
REVISÃO DA MERITOCRACIA. CONSELHEIRA-
RELATORA: DRA. MELISSA SOUZA CREDIE 
BORBOREMA. Baixado em diligência. 8) PROCESSO Nº 
20000.004017/2018-DPE/AM. INTERESSADO: 
DEFENSORIA-GERAL. NOTA TÉCNICA DO CONDEGE. 
Distribuído ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Eduardo César 
Rabello Ituassú para relatoria. 9) PROCESSO Nº 
20000.002879/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 

SUBDEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. ASSUNTO: 
CONCESSÃO DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO 
NABUCO DE ARAÚJO. Pedido de vista pelo Exmo. Sr. 
Defensor Público-Geral. E por não haver mais nada a ser 
discutido, o Presidente do Conselho deu a presente 
sessão por encerrada, às 13h. Eu, Erika Serrão 
Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, 
digitei a presente ata, que vai por todos assinada.  
 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA 

NO DIA 17 DE ABRIL DE 2019 

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e 
dezenove, às 14h, na sede da Defensoria Pública Geral 
do Estado do Amazonas, na sala de reuniões do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
reuniu-se, em Sessão Extraordinária, o Conselho 
Superior, eleito em 30 de novembro de 2017 e empossado 
em 9 de janeiro de 2018, sob a presidência do Exmo. Sr. 
Defensor Público Geral, sob a presidência da Exma. Sr. 
Público-Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, 
Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros 
natos e eleitos, Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Junior e Dra. Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª 
Classe: Dra. Suelen Paes dos Santos Menta e Dr. Ricardo 
Queiroz de Paiva; pela 2ª Classe: Dr. Eduardo César 
Rabello Ituassú e Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo; 
pela 3ª Classe: Dra.  Caroline Pereira de Souza e Dr. 
Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho; pela 4ª Classe: 
Dra. Carol Regina Xavier Rocha. Ausente 
justificadamente o Exmo. Sr. Conselheiro e Dr. Messi 
Elmer Vasconcelos Castro. Ausente Representante da 
ADEPAM. Presente a Representante do Instituto Áquila 
Sra. Luciana Alves Zenker Gireli. Constatado o quórum 
regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi 
declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a 
deliberar exclusivamente sobre o item METAS PARA O 2ª 
TRIMESTRE DE 2019. INTERESSADO: DEFENSORIA-
GERAL. Logo de início, o Instituto Áquila compareceu 
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para apresentar alguns pontos que precisavam ser 
deliberados pelo Conselho Superior para a finalização da 
apuração dos resultados do primeiro trimestre: 1) 
Considerar-se-á alcançado 100% de meta cumprida para 
aqueles servidores que não tiveram metas estabelecidas, 
devendo-se observar os critérios de elegibilidade. 2) 
considerando que os Defensores Públicos não sofrem 
avaliação individual na Meritocracia, o cálculo para fins de 
pagamento deverá ser feito por meio de regra simples, 
valendo aos Membros de 1% a 10%, calculando-se a 
proporcionalidade para chegar até 10%. 3) Nesse primeiro 
trimestre será desconsiderado o critério de elegibilidade, 
pertinente à participação em reunião de Coordenações, 
para os Defensores com atuação no interior do Estado. 
Após estas deliberações, o Colegiado passou a análise 
das metas do 2ª trimestre de 2019 de cada órgão de 
execução e atuação. Registrada a saída da Exma. Sra. 
Conselheira Dra. Carol Regina Xavier Rocha às 16:30. 
Registrada a saída do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Fernando 
Figueiredo Serejo Mestrinho às 18h. Registrada a saída 
do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Eduardo César Rabello 
Ituassú, às 18:30h. Registrada a saída do Exmo. Sr. 
Defensor Público-Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro 
Barbosa, às 20h. Encerradas as deliberações, aprovadas 
por unanimidade, as metas para o 2ª trimestre de 2019. E 
por não haver mais nada a ser discutido, o Presidente do 
Conselho deu a presente sessão por encerrada, às 
21:45h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 
do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por 
todos assinada. 
 
 

Aviso de Licitação 
 

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

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2019 – CL/DPE/AM 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento e instalação de forro em placas modulares em 
PVC e seus componentes, incluindo grelhas metálicas, para a 

nova sede administrativa da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 

 
Data e horário de início de recebimento das 
propostas: a partir do dia  26/04/2019 às 10:00 horas. 
(horário de Brasília) 
 

Data e horário da abertura da sessão do Pregão 
Eletrônico: 10/05/2019 às 10:00 horas. (horário de 
Brasília) 

 
O Edital estará à disposição dos interessados no 
endereço eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, a partir do dia 
26/04/2019. 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública 
online pela INTERNET, através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com endereço 
eletrônico “www.comprasgovernamentais.gov.br”. 

 
Manaus, 25 de abril de 2019. 

 
 

MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 
Presidente da Comissão de Licitação da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas – CL/DPE/AM 
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