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O aumento de 0,15% no duodécimo da Defensoria Pública do Amazonas 
para 2018 é, ao mesmo tempo, auspicioso e desfiador. Auspicioso 
porque demonstra que estamos conquistando, mesmo a passos curtos, 
uma evolução contínua no orçamento da instituição. Ano passado, o 
acréscimo foi de apenas 0,05%. É também desafiador, pois vai requerer 
de todos nós, que fazemos a Defensoria, sermos ainda mais criativos para 
lidar com a crescente evolução da demanda pelos serviços da instituição.

E estamos buscando essa eficiência, tanto no dia a dia quanto na 
condução de projetos importantes para ampliar o alcance social da 
Defensoria Pública. Assim, destaco também a aprovação do nosso projeto 
de lei que moderniza a gestão, ao permitir reduzir custos, implantar a 
meritocracia e preparar a instituição para crescer de forma consistente, 
buscando prestar um melhor serviço à população. 

Criamos o Grupo de Trabalho do Interior que também iniciou atividades 
este ano e já acumula mais de 10 mil atendimentos em municípios do 
Amazonas. A iniciativa é uma forma de manter a Defensoria presente 
no interior do Estado mesmo com o déficit de defensores públicos. Em 
Manaus, passamos a contar, em julho deste ano, com a força de trabalho 
qualificada dos primeiros residentes do Programa de Residência Jurídica 
da Defensoria Pública do Amazonas, que já estão atuando em várias de 
nossas unidades.

Através de parcerias com outros órgãos, também ampliamos o alcance 
social das atividades da Defensoria, a exemplo do projeto que iniciamos 
em conjunto com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) voltado 
ao acolhimento na instituição de cumpridores de medidas e penas 
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Editorial
alternativas, como forma de incentivar a ressocialização. Com o projeto 
“Ensina-me a sonhar”, a Defensoria Pública foi buscar a parceria 
da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e iniciamos ação de 
ressocialização para jovens que cumprem medidas socioeducativas.

Em conjunto com o Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, a 
Defensoria Pública da União e o Ministério da Justiça, realizamos o maior 
diagnóstico já feito do sistema prisional em Manaus, com recomendações 
para melhorias a serem implementadas por todos os órgãos envolvidos 
na questão.

Por meio de parceria com a Prefeitura de Manaus, lançamos uma 
cartilha voltada à educação ambiental, que tem auxiliado no trabalho 
de conscientização sobre práticas consideradas crimes contra o meio 
ambiente.

Nesta edição, mostramos um pouco destas iniciativas e um resumo de 
conquistas obtidas em causas coletivas nos primeiros meses de 2017, que 
beneficiaram milhares de pessoas, a exemplo das famílias que moram 
em conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida que 
apresentam falhas estruturais em suas unidades.

Boa leitura!

Rafael Barbosa

Defensor Público Geral do Estado do Amazonas
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Aporte Financeiro

A Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) terá um acréscimo de 0,15% 
no duodécimo repassado pelo Governo do Estado em 2018. A emenda à 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que aumenta o duodécimo de 
1,05% para 1,20%, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas (ALE-AM) no dia último dia 13 de julho. Também foi aprovado o 
Projeto de Lei (PL) da instituição que reduz a remuneração de cargos ainda 
não providos, amplia controle interno disciplinar e estabelece bonificações 
por desempenho e produtividade.

O defensor público geral do Amazonas, Rafael Barbosa, afirmou que, 
embora o aumento não permita realizar todos os investimentos necessários, 
o acréscimo é um passo importante na conquista do reconhecimento do 
papel da Defensoria Pública como instituição essencial ao acesso à Justiça.

“No ano passado conquistamos 0,05% e este ano, fruto também de uma 
grande mobilização, teremos mais 0,15%. Não é suficiente para realizarmos 
o que planejamos para tornar a Defensoria mais presente em Manaus e, 
principalmente, no interior. Mas poderemos sim avançar”, ressaltou Rafael 
Barbosa. Ele agradeceu o apoio dos movimentos sociais e dos defensores 
públicos que foram à ALE-AM apoiar a DPE-AM.

Ele adiantou que a definição de prioridades para aplicação de recursos em 
2018 será discutida no Conselho Superior da instituição. A DPE-AM havia 
apresentado aos deputados da ALE-AM um estudo que apontava necessidade 
de um duodécimo de 1,68% para convocar os candidatos remanescentes 
aprovados no último concurso e implantar núcleos no interior do Estado. 
“Não recebemos o esperado, portanto teremos que definir prioridades para 
2018”, frisou.

Rafael Barbosa afirrmou, ainda, que com um orçamento ainda abaixo das 
necessidades da instituição, a Defensoria Pública terá que definir quantos 
candidatos aprovados no concurso serão convocados e em quais municípios 
irão atuar. 

Modernização da gestão – O PL da Defensoria Pública aprovado na ALE-
AM permitirá mudanças importantes quanto à redução de custos, essencial 

ALE-AM aprova aumento de 0,15% no orçamento da 
Defensoria Pública do Amazonas

para otimizar o uso de recursos e ampliar estrutura e serviços da DPE-
AM. A estimativa é uma economia de R$ 4,1 milhões no médio prazo com 
a redução de vencimentos dos cargos não providos de Analista Jurídico, 
Analista em Gestão e Analista Especializado em Tecnologia da Informação.

O objetivo da economia é preparar a Defensoria Pública para ter capacidade 
de prover esses cargos no futuro, bem como planejar concurso para 
servidores. Com o PL, as bonificações baseadas por tempo de serviço 
passam a ter critérios de desempenho, como forma de incentivar a melhoria 
nos serviços prestados.

Os mecanismos de controle de disciplina interna na DPE-AM também 
mudam com o PL, como com a a inclusão da previsão de abandono de cargo 
e faltas de assiduidade e disciplinares que podem levar à perda de cargo, 
bem como a previsão de adoção de Termo de Ajustamento de Conduta para 
casos sem efetiva e grave lesão à administração pública.

O PL da Defensoria Pública altera, ainda, 26 artigos da LC n° 01/1990 e o 
artigo 4° do Ato das Disposições Finais e Transitórias da mesma lei. Entre as 
mudanças está, também, a ampliação de 156 para 232 cargos de defensores 
públicos. 

Defensor público geral, Rafael Barbosa, acompanha a votação 
da LDO, ao lado de outros defensores públicos

Aumento do 
Orçamento da 
DPE-AM | 2018
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A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) e a Prefeitura 
de Manaus lançaram, durante a abertura da Semana do Meio Ambiente 
2017, em Manaus, a cartilha “Vamos Jogar Limpo. Meio ambiente 
saudável é da nossa conta!”, uma publicação voltada à educação 
ambiental. A cartilha aborda três dos principais crimes ambientais 
registrados na capital, esclarece sobre a legislação que estabelece 
penalidades a quem comete esses crimes, expõe os impactos 
socioambientais dos danos ao meio ambiente e traz orientações sobre 
boas práticas.

  O lançamento foi feito pelo subdefensor público geral do 
Amazonas, Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, 

e pelo titular da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio 

Nelson de Oliveira Júnior, em solenidade que 
contou com a presença da defensora pública que 
responde pela Defensoria Especializada em Meio 
Ambiente e Questões Agrárias, Monique Cruz, e 
o juiz da Vara Especializada em Meio Ambiente e 

Questões Agrárias, Adalberto Carim, entre outras 
autoridades estaduais e municipais.

De acordo com Antonio Cavalcante, a cartilha 
é uma ferramenta de educação ambiental ao 

possibilitar o acesso a informações muitas vezes desconhecidas da 
população, como práticas comuns e recorrentes que causam danos 
ao meio ambiente e que são consideradas crimes. A publicação 
aborda três dos principais crimes registrados na área urbana de 
Manaus: a poluição sonora, o descarte inadequado de lixo doméstico 
e o corte e poda irregular de árvores.

“A cartilha traz orientações voltadas à educação ambiental e faz 
parte desse grande movimento em defesa do meio ambiente que tem 

o marco principal no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. 
É uma alegria enorme para a Defensoria Pública poder contribuir na 
união de esforços para a preservação do meio ambiente e a educação 
ambiental”, frisou Antonio Cavalcante.

O secretário da Semmas, Antonio Nelson, destacou que a parceria 
com a Defensoria é importante para fortalecer o trabalho de educação 
ambiental e a cartilha contribui de forma bem didática para reduzir 
a prática de crimes ambientais. A publicação foi distribuída durante 
programação da Semana do Meio Ambiente, em Manaus, e está 
disponível em versão eletrônica no site ww.defensoria.am.def.br para 
download.

Principais registros –  De acordo com a defensora pública Monique 
Cruz, poluição sonora, descarte inadequado de lixo e poda e corte 
irregular de árvores estão entre os principais crimes cometidos por réus 
que recebem assistência jurídica da DPE-AM. De janeiro a maio deste 
ano, a defensora pública atuou na assistência jurídica aos assistidos 
da Defensoria em 247 processos criminais na Vara Especializada do 
Meio Ambiente e de Questões Agrárias (VEMAQA). No ano passado, a 
assistência jurídica da Defensoria Pública alcançou assistidos em 530 
processos criminais da VEMAQA.

Além das ocorrências criminais que são destacadas na cartilha “Vamos 
jogar limpo. Meio ambiente saudável é da nossa conta!”, a Defensoria 
Pública Especializada  em Meio Ambiente e Questões Agrárias 
atuou em processos relacionados a crimes como morte de animais 
silvestres; maus tratos de animais; ausência de licença ambiental; 
comercialização de pescado em período proibido; dano em área de 
preservação permanente; transporte ou armazenamento de carvão ou 
madeira sem o documento de origem florestal; destruição de florestas; 
uso de motosserra sem licença; poluição; construção em solo não 
edificável e pichação.

Defensoria Pública lança cartilha voltada à educação ambiental

Conscientização

Subdefensor público geral, Antônio Cavalcante, discursa no 
lançamento da cartilha, ressaltando a união de esforços em 

prol da educação ambiental 
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Os 15 aprovados no Programa de Residência Jurídica (PRJ) da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) começaram a 
atuar nas unidades da instituição em julho deste ano. Em junho, eles 
foram recebidos em um encontro de boas vindas pelo defensor público 
geral, Rafael Barbosa, o subdefensor geral, Antônio Cavalcante, 
e o diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (Esudpam), Carlos Almeida Filho. Na ocasião, receberam 
esclarecimentos sobre o programa, que prioriza a atuação dos 
residentes nas áreas de maior demanda da população. 

O defensor público geral, Rafael Barbosa, afirmou que a Defensoria 
vive um momento de transição e que nada melhor do que começar 
essa transição com renovação. “Sabemos que os senhores que foram 
aprovados nessa seleção têm introjetado o espírito da Defensoria, 
sabem qual é a nossa missão constitucional, quais são as nossas 
obrigações e a ideia é que a gente crie de forma conjunta um programa 
que, de certa forma, estimule vocês para seguirem a carreira de 
defensor público, que é uma carreira que só vinga com aquele que não 
se conforma, aquele que não aceita as imposições que são colocadas 
pela nossa sociedade”, disse. 

Rafael Barbosa ressaltou, ainda, que, muito além do conhecimento 
técnico jurídico, o que a DPE-AM busca nos residentes, através do 
Programa de Residência Jurídica, é o lado humano, para compreender 
as pessoas que são assistidas pela instituição, com educação, respeito 
e cidadania. “É oportunizar para as pessoas a possibilidade de ter 
o seu direito respeitado. Então, é preciso esse lado humano para 
compreender a situação das pessoas que são assistidas pela Defensoria 
Pública. É isso que nós esperamos, acima de tudo, dos residentes. Não 
é que eles sejam um suprassumo do Direito. Mas, o mais importante 
nesse contato com o assistido, é esse lado humano”, avaliou.

Conforme o programa, os novos residentes vão atuar pelo período de 
dois anos e terão atividades práticas e teóricas, sendo acompanhados 
pelos defensores públicos responsáveis pelas unidades onde prestarão 
serviço. Eles recebem uma bolsa-auxílio no valor de R$ 2.100 e têm 
sua frequência monitorada pelo defensor público que o acompanha e 
pela Esudpam.

As áreas de atuação da Defensoria que recebem residentes são: Família, 
Criminal, Defesa do Idoso, Execução Penal, Saúde, Consumidor, 
Fundiária, Centro de Mediação, Usucapião, Fazenda Pública e Execução 
Fiscal, Disk Defensoria e Violência contra a Mulher (na defesa de 
agressores).

O subdefensor público geral, Antônio Cavalcante, lembrou o discurso de 
posse de Rafael Barbosa, que enfatizou a frase “É tempo de trabalhar”, 

Residentes em Direito iniciam atividades na Defensoria Pública 
e afirmou que, desde o início da gestão, a Defensoria vem trabalhando 
para implementar o Programa de Residência Jurídica. “Trabalhamos 
no sentido de estabelecer a Residência Jurídica como uma alternativa 
de trazer operadores do Direito para conhecer de perto a Defensoria, 
vivenciar essa experiência, enriquecer a sua experiência profissional 
e, ao mesmo tempo, colaborar nessas fileiras do nosso trabalho diário 
de atendimento à população que necessita”, afirmou. 

O diretor da Esudpam, Carlos Almeida Filho, que é o coordenador 
da Residência Jurídica, ressaltou que esse modelo de programa já 
é aplicado no Amazonas pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), 
também vem sendo utilizado por outras Defensorias do Brasil e que 
a DPE-AM não poderia perder essa grande oportunidade. “Para nós, 
a Residência é algo importante porque dá a possibilidade de nós 
convocarmos uma massa de trabalho qualificada para atuar dentro da 
instituição”, afirmou.

Para o residente Elton Araújo Vieira, primeiro colocado no processo 
seletivo, o Programa de Residência Jurídica é uma oportunidade de 
poder conciliar a teoria com a prática. Ele afirma que escolheu a área 
criminal para atuar durante a Residência Jurídica porque, no decorrer 
da graduação, sempre procurou se aprofundar nessa área, que é a 
com que tem mais afinidade. “Espero poder contribuir e receber bem 
esses assistidos para promover os fins da Defensoria. Então é uma 
oportunidade de poder ajudar”, disse, acrescentando que avalia a 
possibilidade de seguir carreira na DPE-AM.

Residentes recebem orientações e esclarecem dúvidas sobre o 
Programa de Residência Jurídica, em encontro de boas vindas

Residentes são recepcionados pelo defensor público geral, 
Rafael Barbosa, em encontro de boas vindas

Residência Jurídica
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A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) tem percorrido 
os municípios do Amazonas para levar assistência jurídica gratuita 
à população, através dos serviços prestados pelo Grupo de Trabalho 
Itinerante do Interior (GTI). De janeiro a maio deste ano, foram percorridos 
dez municípios, somando 10.800 atendimentos, incluindo os que são 

realizados pelo GTI na sede da DPE-AM, em Manaus, e as 
ações realizadas em parceria com o programa Defensoria 

Itinerante. A maioria dos atendimentos está sendo 
feita nas áreas de família, registros públicos e 

criminal e as visitas aos municípios também 
têm servido para a realização de inspeções 
a unidades prisionais.

O subdefensor público geral, Antônio 
Cavalcante, que coordena os trabalhos 
do GTI, ressalta que os dados sobre os 
atendimentos feitos pelo grupo são uma 
prova do esforço e do comprometimento 
que a Defensoria Pública tem para o 
atendimento de todo o Estado. “Nós temos 
colegas extremamente comprometidos 
e temos uma direção que está realmente 
comprometida. Os números de 
atendimentos aos municípios do interior 
são uma prova inequívoca, numeral, 
matemática de que estamos atendendo o 

interior. Os números falam por si”, avalia.

De janeiro a maio deste ano, o GTI percorreu 
os municípios de Manicoré, Maués, Presidente 
Figueiredo, Eirunepé, Tabatinga, Borba, Tefé, 

Lábrea, Parintins e Manacapuru. Do total de 
atendimentos, 5.125 são iniciais, 3.692 são 
petições, 775 são audiências (judiciais e 
extrajudiciais) e 1.208 são outros serviços 
diversos. As principais demandas da população 
têm sido na área de família, com ações de 
alimentos, divórcios e dissolução de união 
estável, na área de registros públicos, com 
retificação de registros, e o acompanhamento 
de processos de réus presos.

GTI percorre municípios do Estado e supera 10 mil 
atendimentos no primeiro semestre

Interior

Para o defensor público Thiago Rosas, que esteve em Tabatinga (município 
a 1.108 quilômetros de Manaus) no início de junho, os aspecto mais 
importante das ações implementadas pelo GTI é demonstrar à população 
que a Defensoria Pública não esqueceu o interior. “É demonstrar que 
damos importância ao povo do interior, que não esquecemos deles”, 
afirma.

Em sua passagem por Tabatinga, Thiago Rosas atuou juntamente com o 
defensor público Diego Luiz Castro e Silva e foi possível realizar, além dos 
atendimentos à população, uma inspeção à Unidade Prisional de Tabatinga, 
onde foram identificadas condições precárias de funcionamento, que 
colocam em risco a segurança do município e dos presos. O resultado 
da inspeção consta em um relatório encaminhado à Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária (Seap) para a tomada de providências. 
Tabatinga fica na tríplice fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru, 
sendo local estratégico por se tratar de entrada da rota do tráfico 
internacional de drogas no País.

 “Essas vistorias servem de alerta para as autoridades dessa área. Nossas 
idas às unidades prisionais servem para alertar sobre as situações reais, 
para as autoridades tomarem providências. As idas aos presídios servem 
também para dar voz aos presos, que, em alguns casos, podem estar 
sofrendo violação de direitos”, avalia Thiago Rosas.

Em Tefé (município a 523 quilômetros e Manaus), as defensoras públicas 
Nayara Antunes e Raquel El Bachá também realizaram uma inspeção 
carcerária. Em seu relatório, entregue à Seap, elas pedem como providência 
mais urgente a agilização das obras da nova unidade prisional que está 
em construção no município, para que os presos possam ser transferidos 
para um local com mais condições de salubridade e mais adequado ao 
cumprimento da pena. “A presença da Defensoria e do Judiciário no 
interior faz com que o acompanhamento dos processos seja feito mais 
de perto, assim como a análise da situação de cada pessoa. Muitos presos 
que não têm parentes, não têm como serem ouvidos. Então, a ida da 
Defensoria ao município serve para estabelecer o contato e aproximar 
da Justiça”, ressalta a defensora Nayara Antunes, referindo-se a outros 
pontos positivos do atendimento aos presos.

Na área de família, a defensora pública Nayara Antunes afirma que a 
programação de atendimentos do GTI facilita o acesso à Justiça para as 
pessoas que não têm como ir a Manaus para resolver, em muitos casos, 
problemas simples que geram grandes prejuízos, como um registro de 
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Defensoras públicas atendem, por meio do GTI,  
demandas da população do municpio de Tefé 
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nascimento feito com erros de cartório que impedem o acesso a benefícios 
sociais e previdenciários. “A aproximação do cidadão com a Justiça é o 
maior mérito dessas ações nos municípios do interior”, diz.

Orientação – Nos municípios de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) 
e Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), os atendimentos foram 
comandados pela defensora pública Kanthya Miranda. “O aspecto mais 
importante dessas ações é a questão da informação. Muitas vezes, as 
pessoas não efetivam seus direitos porque não têm a informação correta”, 
avalia.

Kanthya Miranda informa que a retificação de registros foi a principal 
demanda da população em Lábrea e, segundo a defensora pública, com a 
ação da DPE no município, foi possível garantir a gratuidade para diversos 
assistidos que precisavam da segunda via de documentos, como Certidão 
de Nascimento, e que não tinham recursos financeiros para pagar a taxa 
cobrada pelo cartório. “Havia muitos registros com erro de Cartório. Das 
cerca de 50 ações que estamos protocolando, 90% são de retificação de 
registro”, afirma.

Em Manicoré, a defensora Kanthya Miranda cumpriu a função da 
Defensoria Pública nas audiências judiciais marcadas, nas áreas criminal, 
de família e de atos infracionais. “Estavam marcadas 55 audiências e a 
maioria nós conseguimos realizar”, informa.

Entre junho e julho, também receberam atendimento 
dos defensores púbicos do GTI os municípios de 
Carauari, Autazes, Maués e Beruri.

Em Manacapuru, 
Defensoria Itinerante e GTI 
ampliam assistência

Total de Atendimentos

5.125 Iniciais

3.692 Petições

775 Audiências Judiciais e 
Extrajudiciais

1.208 Serviços Diversos
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Casais atendidos pelo programa Defensoria Itinerante, em 
junho, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), 
conseguiram isenção de taxas de cartório para formalizar a 
união estável e o divórcio consensual. A gratuidade foi obtida 
após solicitação da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM), 
junto ao cartório de registro civil da cidade. Com a medida, 12 
casais deixaram de pagar taxa de R$ 180 pela escritura pública 
de união estável e outros 15 casais obtiveram isenção na taxa 
de R$ 300 para ter a escritura pública de divórcio.

De acordo com a defensora pública Caroline Braz, coordenadora 
do Defensoria Itinerante, a ação em Manacapuru, realizada nos 
dias 7, 8 e 9 de junho, em conjunto com o Grupo de Trabalho 
do Interior (GTI) e a parceria com a Defensoria Pública da 
União (DPU) e Prefeitura de Manacapuru, totalizou 703 
atendimentos nas áreas de família e registros públicos.

Entre os assistidos estão Edivan Coelho Pinheiro e 
Raimunda Sales da Silva, que conseguiram, três horas após 
o atendimento feito pela Defensoria, averbar o divórcio na 
certidão de casamento. Eles foram ao cartório acompanhados 
pelo defensor público Nilton Ramon Lucena, um dos oito 
defensores e defensoras públicas que atuaram na ação em 
Manacapuru. Participaram, ainda, seis assistentes jurídicos e 
equipe técnica de apoio da DPE-AM.

A dona de casa Sônia Maria Reis Rios conseguiu, após 19 anos, 
formalizar o divórcio consensual com o ex-marido, Sebastião 
Borges. Ela conta que deu entrada no processo de divórcio 
há 19 anos mas o advogado que a acompanhava faleceu e 
não houve continuidade. Em nova tentativa, a assistida conta 
que o processo de divórcio “foi perdido” após a mudança de 
endereço do Fórum da cidade. No dia 8 de junho, ela procurou 
o atendimento itinerante da DPE-AM em Manacapuru e, no dia 
seguinte, já teve o divórcio averbado.

Além da solicitação por ofício, o defensor público Diego Luiz 
Castro e Silva, foi pessoalmente ao cartório para sensibilizar 
o tabelião sobre a impossibilidade dos casais de arcar com as 
despesas das escrituras, por se tratarem de pessoas carentes 
de recursos financeiros.

A defensora pública Caroline Braz disse que o alcance da ação 
em Manacapuru foi possível graças ao apoio da Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência 
e Promoção Social (Semaps), e a parcerica com a DPU, com 
orientação e atendimento de demandas previdenciárias e 
outros benefícios assistenciais, como o programa Bolsa Família 
e seguro desemprego.
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Diagnóstico do Defensoria Sem Fronteiras apresentou 
recomendações para aprimorar sistema prisional no Estado
O atendimento de defensores públicos nas unidades prisionais de 
Manaus, em fevereiro deste ano, levantou informações que geraram a 
elaboração de um documento com o diagnóstico do sistema carcerário 
que apontou falhas e apresentou recomendações com o objetivo de 
aprimoramento. O Diagnóstico Sobre o Sistema de Justiça Criminal 
e Sistema Prisional do Amazonas foi apresentado pelo defensor 
público geral do Amazonas, Rafael Barbosa, no dia 26 de abril. O 
atendimento foi realizado por meio do programa “Defensoria Sem 
Fronteiras”, coordenado pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos 
Gerais (Condege), em parceria com o Ministério da Justiça, através do 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen), e a Defensoria Pública 
da União (DPU).

O documento foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça do 
Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, na sede do TJAM, 
para ser encaminhado ao Ministério Público do Amazonas (MPE-
AM), Governo do Estado, Secretarias de Estado de Administração 
Penitenciária (Seap) e de Segurança Pública (SSP-AM), Prefeitura de 
Manaus e a empresa Umanizzare.

Os atendimentos nas unidades prisionais e a elaboração do diagnóstico 
foram realizados após o agravamento da crise no sistema carcerário, 
que culminou em rebeliões e massacre de presos no início deste ano. 
Diante disso, o defensor público geral do Amazonas destacou, entre 
as medidas adotadas pela Defensoria, o aumento de dois para seis 
do número de defensores públicos para atuação na área de execução 
penal.

 “Em razão da crise no sistema prisional agravada em janeiro, e 
também por recomendação do Ministério da Justiça e do Ministério 
Público Federal, tivemos que colocar mais defensores na área de 
execução, mesmo com o quadro reduzido de membros. Para isso, 
tiramos cinco defensores que atuavam no interior do Estado para 
compor, juntamente com dois titulares em Manaus, a área de execução 
penal. Segundo cálculos da Seap, seriam necessários 37 defensores 

para atender a necessidade das nove unidades prisionais e mais uma 
enfermaria psiquiátrica em Manaus, contudo não podemos comprometer as 
outras áreas de atuação da Defensoria”, destacou Rafael Barbosa, à época.

Após o atendimento do Defensoria Sem fronteiras e a apresentação de 
recomendações, o núcleo de execução penal da DPE-AM, seguindo as 
orientações, passou a contar com dois defensores públicos titulares e 
uma força tarefa composta por mais quatro defensores, totalizando seis 
defensores. Quatro defensores foram destacados para cuidar do regime 
fechado e dois cuidam dos regimes aberto e semiaberto. O trabalho é 
desenvolvido por meio do atendimento dos familiares de presos que 
procuram a Defensoria Pública, bem como com o acompanhamento 
dos processos dos presos com execução penal, que são analisados pelos 
defensores através de listas enviadas pela unidade prisional. Em períodos 
definidos pelos defensores, também são realizadas visitas aos apenados 
para esclarecer a situação processual.

Atendimento aos presos – O diagnóstico elaborado pelo Defensoria Sem 
Fronteiras apresenta os dados do atendimento realizado por 76 defensores 
e defensoras públicas, sendo 20 da Defensoria Pública do Amazonas (DPE-
AM) e 56 de outros Estados e da União, no período de 6 a 17 de fevereiro 
de 2017. Foi analisada a situação jurídica de 5.215 presos, dos quais 2.611 
provisórios (50,06%) e 2.604 condenados (49,93%) de nove unidades 
prisionais do Amazonas, inclusive todos os presídios femininos da capital.

A análise processual da situação jurídica dos presos durante o atendimento 
do programa resultou, entre outras medidas adotadas, em 327 pedidos de 
progressão de regime, 221 habeas corpus, 181 pedidos de relaxamento de 
prisão, 94 de revogação de prisão, 62 de livramento condicional e 38 de 
liberdade provisória. 

 Os presídios também foram inspecionados para avaliação das condições 
estruturais e de atendimento aos presos, bem como os processos e sistemas 
disponíveis para controle e acompanhamento do sistema prisional e da 
população carcerária.

Crise Carcerária

Defensores públicos de todo o país participaram de mutirão 
para analisar processos e o funcionamento do sistema prisional 
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As nove unidades atendidas pelo “Defensoria Sem Fronteiras” foram 
a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), Centro de Detenção 
Provisória Masculino (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim 
(Compaj) Fechado, Compaj Semiaberto, Centro de Detenção Provisória 
Feminino (CDPF), Penitenciária Feminina de Manaus, Unidade Prisional 
Semiaberto Feminino, Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal 
Pessoa e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), além da Enfermaria 
Psiquiátrica, localizada em prédio anexo ao CDPM.

Sistema Prisional – Entre as fragilidades do Sistema Prisional 
apontadas no relatório do “Defensoria Sem Fronteiras” estão a falta 
de atualização permanente dos prontuários jurídicos, de saúde e 
psicossocial das pessoas privadas de liberdade no sistema de gestão 
prisional mantido pelo Estado. A Defensoria Pública, Ministério 
Público e Poder Judiciário não têm acesso ao sistema, o que dificulta 
o acompanhamento e controle.

Não há, ainda, um sistema informatizado de segurança pública que 
aponte, por exemplo, a entrada e saída de presos, mandados de prisão 
abertos ou cumpridos, bem como indique impedimentos em eventual 
soltura de detentos. 

Os defensores públicos também avaliaram o modelo terceirizado de 
gestão do sistema, realizado pela empresa Umanizzare, ressaltando 
que já há recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária para que o Estado adote outro sistema de gestão que 
“não coloque a Secretaria de Estado refém de serviços privatizados”.

Recomendações do diagnóstico
Ao Governo do Estado, as principais recomendações e sugestões 
de providência são para implantação de sistema para controle 
da movimentação de presos, com acesso permitido aos órgãos 
do sistema de justiça; a retomada da administração, gerência e 
segurança do sistema prisional para o setor público; aquisição de 
veículos para escolta e ambulâncias para as unidades prisionais; e 
apoio orçamentário para a DPE-AM para convocação de defensores 
públicos aprovados em concurso.

Ao Poder Judiciário, as recomendações e sugestões de 
providência contemplam a extinção dos malotes digitais coletivos 
para que os presos tenham a movimentação individualizada de 
documentos referentes à pena; utilização de sistema único de 
dados tanto para capital quanto para o interior; implantação de 
sistema informatizado de execução da pena que permita, por 
exemplo, ter informações sobre movimentações, condenações, 
cálculo de pena e agendamento automático de direitos previstos 
na Lei de Execução Penal.

Ao Ministério Público, o diagnóstico sugere que seja verificado 
se a Umanizzare está cumprindo com o contratado pelo Estado 
e se a empresa cumprirá recomendações feitas pelo programa 
“Defensoria Sem Fronteiras”. Sugere, ainda, que oriente os 
promotores para que verifiquem o atestado de conduta dos presos 
até o dia do vencimento do direito do detento.

À Defensoria Pública do Amazonas, há recomendações para 
que formalize com o Estado Termo de Ajustamento de Conduta 
para que a Umanizzare não preste mais assistência jurídica aos 
presos, tarefa que é exclusiva da Defensoria Pública nos casos em 
que não há atuação de advogados privados. Recomenda, ainda, 

criar núcleo de execução penal na DPE-AM; implantar sistema 
de informações para registro de atendimentos de assistidos em 
situação de encarceramento; reforço na atuação no Compaj; e 
acompanhamento da Corregedoria da DPE-AM para a regularidade 
na atuação de defensores públicos das áreas criminal e de 
execução penal.

À Umanizzare, o diagnóstico recomenda a alimentação, em 
tempo real, de informações atualizadas de prontuários jurídicos, 
de saúde e psicossocial de presos no Sistema de Gestão Prisional, 
bem como o acesso irrestrito a essas informações por parte do 
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Recomenda 
também a realização de melhorias estruturais no Compaj, CDPM, 
UPP e Ipat, entre outras sugestões.

À Secretaria de Administração Penitenciária, recomenda a 
interdição do Compaj Semiaberto, à época com superlotação de 
410%, e com sistema de segurança vulnerável; reformas e melhoria 
na segurança interna na Cadeia Pública Vidal Pessoa; a criação 
de fluxo de informações com a Secretaria de Segurança Pública; 
fortalecimento de setores de elaboração de certidões carcerárias e 
atestados de conduta no Compaj Semiaberto; aquisição de veículos 
cela e ambulâncias; e realização de transferências interestaduais.

À Secretaria de Segurança Pública, recomenda o aumento de 
quantitativo de policiais militares e melhor aparelhamento para a 
segurança externa dos presídios.

À Prefeitura de Manaus, há recomendações para ampliação 
de linhas de ônibus do transporte público, que atendam às 
necessidades dos familiares de presos em visitas às unidades, e 
para melhoria da iluminação pública na parte externa do CDPM.

Em razão da crise no sistema 
prisional e por recomendação do 
Ministério da Justiça e do MPF, 
tivemos que colocar mais defensores 
na área de execução penal

Rafael Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado

Defensores públicos fazem atendimento em unidade 
prisional de Manaus
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Adolescentes internos do Dagmar Feitosa participam de 
palestra do projeto Ensina-me a Sonhar

Resgate Social

Projeto Ensina-me a Sonhar busca a ressocialização de 
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas
O Projeto Ensina-me a Sonhar, criado pela Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas (DPE-AM), orienta adolescentes em cumprimento 
de medidas socioeducativas e seleciona para estágio na instituição, 
com o objetivo de contribuir para a ressocialização de jovens que 
se envolveram com a criminalidade. Levando palestras ao Centro 
Socioeducativo Dagmar Feitosa e promovendo um bate-papo entre 
profissionais e os adolescentes internos na unidade, o projeto tem o 
objetivo de motivar os jovens para uma mudança de vida, que ainda 
poderão ser selecionados para estágio de Nível Médio exercendo funções 
dentro da estrutura da DPE-AM. Atualmente, há 61 adolescentes no 
Dagmar Feitosa. Entre os tipos de infração cometidas, estão roubo, 
homicídio e tráfico de drogas.

O projeto tem levado ao Centro Socioeducativo profissionais de 
diversas áreas de carreira que enfrentaram dificuldades em suas vidas 
para entrevistas mediadas por defensores públicos. As entrevistas são 
realizadas a cada 15 dias. Os adolescentes acompanham as entrevistas 
e também podem fazer perguntas aos profissionais. O calendário de 
palestras já está fechado até setembro, para quando estão previstas 
as participações de um assistente social, um técnico em agropecuária, 
um engenheiro civil, um maestro, um promotor de Justiça e uma juíza 
de Direito. As palestras deste ano ocorrerão até o dia 15 de dezembro 
e o projeto ainda vai agendar com outros profissionais. 

Para o defensor público geral do Amazonas, Rafael Barbosa, a educação 
é o melhor mecanismo para o combate à criminalidade, porque, através 
dela, é possível evitar que os jovens se envolvam com o mundo do 
crime, ou criar ferramentas para que eles sejam ressocializados. 

De acordo com a defensora pública Monique Cruz, titular da 7ª 
Defensoria Pública Criminal de 1º Grau, uma das coordenadora do 
projeto, o Ensina-me a Sonha foi bem aceito pelos adolescentes, que 
têm demonstrado interesse em participar das palestras e em concorrer 
às bolsas de estágio. “Eles costumam interagir com os palestrantes, 
fazendo perguntas sobre como os mesmos reagiram diante de 
dificuldades vivenciadas.  Os adolescentes também costumam ressaltar 

que querem ser bem vistos na sociedade e dar uma alegria para suas 
mães”, comenta.

Mário (nome fictício), 18, um dos internos que tem participado 
do projeto Ensina-me a Sonhar, afirma que tem gostado muito da 
experiência e que pretende usá-la para mudar de vida. “O que me 
chamou a atenção foi o interesse das pessoas em acreditar na gente, 
ouvir a gente. A oportunidade que eles têm nos dado, nos concedido. 
A gente só tem que agradecer e se esforçar pra sair daqui buscando 
algo melhor. Eu quero continuar os estudos quando sair daqui, pra 
mudar da vida que eu levava”, afirma. 

João (nome fictício), 18, é outro interno que tem aproveitado a 
iniciativa do projeto. “Eu tô achando muito boa essa oportunidade que 
tão dando pra nós, uma oportunidade pra mudar nossa vida, criar um 
rumo pros nossos estudos e dar orgulho pra nossa mãe. Minha ideia é 
sair daqui, abraçar todas as oportunidades e terminar os meus estudos 
pra ter uma profissão de verdade”, comentou. 

Além de Monique Cruz, também são coordenadoras do projeto as 
defensoras públicas Dâmea Mourão Telles, titular da 6ª Defensoria 
Pública de Atendimento Cível, e Juliana Linhares, titular da Defensoria 
Pública Especializada na Execução de Medidas Socioeducativas. 

Entre os profissionais que já participaram do projeto, estão o defensor 
público Everton Sarraff, o atleta e professor de jiu-jitsu Márcio Pontes, 
o escritor Tenório Telles, o procurador da Assembleia Legislativa do 
Amazonas Gerson Diogo da Silva Viana, a médica nuclear Pricila Gama 
e o assistente social Fábio Nascimento. “Fiz uma pesquisa sobre o 
Dagmar Feitosa e vi o anúncio do projeto Ensina-me a Sonhar, sou 
fascinado por projetos e achei a iniciativa incrível.”, conta Fábio. 

Além das entrevistas motivacionais, a Defensoria selecionará 10 
adolescentes para o estágio. Os três primeiros já foram selecionados e 
deverão estagiar no núcleo criminal da DPE-AM. Eles vão acompanhar 
os atendimentos realizados pela DPE e exercerão atividades 
administrativas. O estágio terá duração de um ano e os adolescentes 
receberão uma bolsa de estágio de Nível Médio, além de vale transporte. 
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Serviço Prestado

Defensoria Pública acolhe pessoas  
em cumprimento de medidas e penas alternativas

75

“Melhor pagar a pena com serviço comunitário, sendo útil para a 
sociedade, do que estar preso, parado”. Assim João (nome fictício), 
23, define sua experiência como uma das pessoas em cumprimento 
de medidas e penas alternativas acolhidas pela Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas (DPE-AM). Desde abril deste ano, a instituição 
está acolhendo em suas unidades pessoas que estão cumprindo 
medidas e penas alternativas com a prestação de serviços. O programa 
de acolhimento está sendo realizado através de uma parceria com 
o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), por meio da Vara de 
Execuções de Medidas e Penas Alternativas (Vemepa), e inclui pessoas 
que não cometeram crimes de grave ameaça. Inicialmente, a previsão é 
de que 75 pessoas participem do programa.

Atualmente, há sete pessoas acolhidas no programa de cumprimento 
de medidas e penas alternativas da DPE-AM. Uma está atuando na 
Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
(Esudpam), uma na unidade descentralizada do serviço de Pronto 
Atendimento ao Cidadão (PAC) do Shopping Manaus Via Norte e cinco 
no PAC do Shopping Cidade Leste. O trabalho prestado é gratuito para 
a Defensoria, não implicando em vínculo empregatício.

Os cumpridores de medidas e penas alternativas são acolhidos em 
grupos semanais, até que se complete o número de 75. Eles seguem 
os horários e dias de funcionamento da DPE-AM. O período de 
permanência varia de acordo com a medida ou pena alternativa de 
cada um. A previsão é de que, quando o grupo total estiver completo, 
com 75 pessoas, haverá uma por dia em sete unidades da Defensoria 
Pública. 

São pessoas como João Maria da Silva (nome fictício), 23, que está 
cumprindo pena alternativa com serviço prestado na Esudpam. Ele 
conta que foi condenado por porte ilegal de armas e que está há três 
meses cumprindo a pena trabalhando como auxiliar de serviços gerais 
na Escola da Defensoria Pública, das 8h às 14h, dois dias por semana. 

“De segunda a quarta-feira, eu trabalho como auxiliar de refrigeração 
e, quinta e sexta-feira, trabalho na limpeza e conservação na Esudpam. 
Para mim, foi a melhor forma de cumprir a pena de dois anos e pouco. 
Cheguei a ficar seis meses preso e, só de estar aqui fora, curtindo 
minha filha, já está sendo muito bom”, afirma.

Para o melhor acolhimento dos cumpridores de medidas e penas 
alternativas, os servidores da DPE-AM que ficaram como responsáveis e 
corresponsáveis pela execução da parceria passaram por um treinamento 
com um assistente social da equipe técnica do TJAM, onde receberam 
orientações sobre como receber os prestadores de serviço e como fazer 
o controle de frequência para que as medidas e penas alternativas 

sejam cumpridas corretamente. O servidores da DPE também receberam 
esclarecimentos sobre a importância de não discriminar as pessoas que 
cumprem medidas e penas alternativas. 

A parceria foi firmada no dia 23 de fevereiro, com a assinatura do 
Termo de Cooperação pelo defensor público geral, Rafael Barbosa, e pela 
juíza da Vemepa, Telma de Verçosa Roessing.  Para o defensor público 
geral, o mais importante para a Defensoria é contribuir com o processo 
de ressocialização. “O principal desse programa é que, através dele, 
podemos contribuir para a ressocialização das pessoas que cumpriram 
suas penas e medidas alternativas e, assim, também cumprimos com a 
uma das funções sociais da Defensoria Pública”, avalia. 

O Termo de Cooperação tem como objeto a parceria técnico-institucional 
entre as duas instituições, visando efetivar o cumprimento das penas 
e medidas alternativas, incluindo a organização e a realização de 
palestras de cunho educativo e social, decorrentes de decisões judiciais, 
ambas realizadas pela Defensoria Pública.

Na ocasião da assinatura do Termo de Cooperação, a juíza Telma de 
Verçosa Roessing explicou que a medida alternativa é uma opção ao 
processo, definida em acordo, e que a pena alternativa é uma forma 
de evitar a prisão, nos casos permitidos pela legislação. “A importância 
dessa medida está na Defensoria entrando na nossa rede social de 
atendimento, dando apoio para garantir o cumprimento e a eficiência 
das medidas e penas alternativas, uma vez que tudo o que fazemos é 
por decisão judicial”, afirmou, na época. 

Cabe à Vemepa, entre outras atribuições, o encaminhamento da pessoa 
em cumprimento de medida ou pena alternativa, sugerindo a atividade 
a ser desenvolvida, de acordo com as condições da mesma, visando 
atender aos interesses e às peculiaridades da Defensoria. A DPE-AM 
indica o nome do responsável pela orientação e acompanhamento do 
cumpridor de pena ou medida alternativa, bem como as atividades 

a serem realizadas e vagas oferecidas. A 
instituição também faz o controle do 

efetivo cumprimento da pena ou 
medida alternativa e informa à 
Vemepa faltas e irregularidades no 
cumprimento das obrigações.

11

Pessoas cumprirão penas 
alternativas na DPE-AM 

O defensor público geral, Rafael Barbosa (à esquerda), e a juíza da 
Vemepa, Telma Roessing, assinando o termo de cooperação, em fevereiro



Curta a página da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas
Facebook.com/DPEAM

Suspensa a cobrança de 
unidades com falhas no Viver 

Melhor I e II
Em decisão da juíza da 1ª Vara Federal, Jaiza 

Maria Pinto Fraxe, publicada no dia 13 de julho 
deste ano, a Defensoria Pública Especializada 

de Atendimento de Interesses Coletivos 
(DPEAIC) obteve liminar que suspendeu 

cobrança das parcelas dos financiamentos 
relativos a unidades habitacionais dos 

residenciais Viver Melhor I e II, na zona norte 
de Manaus, que apresentam falhas estruturais 

com potencial risco aos moradores.

Detran-AM firma TAC com 
Defensoria e PGE para facilitar 
baixa de veículos
O Departamento Estadual de Trânsito  (Detran-
AM) vai adotar novo procedimento de bloqueio 
ou baixa definitiva e temporária, no sistema 
do órgão, para veículos com mais de 20 anos 
de uso e com, no mínimo, cinco anos de 
atraso do licenciamento anual. A medida foi 
acertada por meio de Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) proposto pelo defensor público 
Carlos Almeida Filho, titular da Defensoria 
Especializada de Atendimento de Interesses 
Coletivos (DPEAIC), da Defensoria Pública do 
Amazonas (DPE-AM).

Atuação contra cobrança 
indevida de tarifa de energia 
elétrica é premiada
A ação civil pública contra a cobrança indevida 
feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), no Estado, que derrubou a obrigação 
do pagamento das bandeiras tarifárias 
indevidas, em abril deste ano, trouxe para o 
Amazonas, o Prêmio República, na categoria 
Consumidor e Ordem Econômica. A ação foi 
movida pelas Defensorias do Estado e da União, 
em parceria com o Ministério Público Federal 
e Estadual, Procon - Amazonas e Manaus - e 
representantes das comissões que atuam nessa 
seara na Assembleia Legislativa do Estado e na 
Câmara Municipal de Manaus.

Ação cobra indenização de R$ 8 
milhões por danos causados em 
apagão
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
(DPE-AM), por meio da Defensoria 
Especializada de Atendimento de Interesses 
Coletivos (DPEAIC), o Ministério Público do 
Estado do Amazonas (MPE-AM) e outras 
instituições, estão cobrando judicialmente da 
Eletrobras, aproximadamente, R$ 8 milhões 
por danos sociais causados à população do 
amazonas, no último apagão ocorrido em 
março deste ano.

Defensoria e SMTU firmam 
acordo para que taxistas 

exerçam outros trabalhos 
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

(DPE-AM), por meio da Especializada de 
Atendimento  de Interesses Coletivos (DPEAIC), 

conseguiu, em audiência de conciliação 
realizada no dia 25 de abril, na 2º Vara da 
Fazenda Pública Municipal, a suspensão 

dos efeitos de todos os atos de constrição 
expedidos pela Superintendência Municipal 

de Transportes Urbanos (SMTU) que exigiam 
que os permissionários do serviço de táxi 

optassem entre a permissão e o emprego que 
acumulavam para complementação de renda. 

Atuação beneficia 700 
candidatos prejudicados no 

concurso da Polícia Civil 
O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) 

acatou um embargo de declaração movido pelo 
titular da Defensoria Pública Especializada de 

Atendimento de Interesses Coletivos (DPEAIC), 
Carlos Almeida Filho, por unanimidade, 

beneficiando aproximadamente 700 candidatos 
prejudicados no concurso da Polícia Civil do 

Amazonas, realizado em 2009, fazendo com que 
continuem na disputa.
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