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14.126.3269.2150.0006, Natureza da Des-
pesa: 33904004, tendo sido emitida pela CON-
TRATANTE para o presente exercício a Nota 
de Empenho nº 2019NE00482 de 12/11/2019, 
no valor de R$ 4.573,33 (quatro mil, quinhentos 
e setenta e três reais e trinta e três centavos), 
ficando o saldo restante no valor de R$ 
29.026,67 (vinte e nove mil, vinte e seis reais e 
sessenta e sete centavos) a ser empenhado no 
exercício seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 12 de novembro de 2019. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

 

E X T R A T O 

 
ESPÉCIE: TERMO DE CONTRATO Nº 
013/2019-FUNDPAM 

PROCESSO: 20000.009546/2019-51 - 
DPE/AM. 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM, através do 
Fundo Especial da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas e a empresa Sidi Serviços 
De Comunicação Ltda. 

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 0026/2019 – 
DPE/AM. 

OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
acesso à internet na modalidade banda larga, 
fornecimento de internet via rádio, fibra óptica 
ou satélite, na velocidade de 20Mbps de 
download e 03Mbps de upload, com instalação 
inclusa, no município de Tabatinga. 

DATA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 
2019. 

VIGÊNCIA: doze (12) meses, contados de 
18/11/2019 a 18/11/2020. 

VALOR: O valor global estimado é de R$ 
33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
Unidade Orçamentária: 24701, Fonte de Re-
curso: 04010000, Programa de Trabalho: 
14.126.3269.2150.0008, Natureza da Des-
pesa: 33904004, tendo sido emitida pela CON-
TRATANTE para o presente exercício a Nota 
de Empenho nº 2019NE00483 de 13/11/2019, 
no valor de R$ 4.013,33 (quatro mil, treze reais 
e trinta e três centavos), ficando o saldo res-
tante no valor de R$ 29.586,67 (vinte e nove 
mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta 
e sete centavos) a ser empenhado no exercício 
seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 18 de novembro de 2019. 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA) 

 

Dispõe sobre a regulamentação 
e composição dos Órgãos de 
Atuação e fixação de suas atri-
buições no âmbito da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazo-
nas e dá outras providências 
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O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos in-
cisos I do artigo  18 da Lei Complementar Es-
tadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do 
art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e no 
art. 1º do Regimento Interno do Conselho Su-
perior da Defensoria Pública Estado do Ama-
zonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), 
por decisão unânime de seus membros pre-
sentes na Reunião Extraordinária de 22 de 
março de 2019,  

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

CONSIDERANDO o objetivo constitucional da 
permanente busca pela maior eficiência da 
prestação do serviço da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO a necessidade de se atuali-
zar a estruturação normativa da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas para adequá-la 
ao regramento legislativo estabelecido pela 
Emenda Constitucional 80/2014 e Lei Comple-
mentar 80/94;   

CONSIDERANDO o princípio constitucional da 
inamovibilidade como garantia do Defensor 
Público, nos termos do art. 134, §1º, da Cons-
tituição Federal c/c art. 127, II, da Lei Comple-
mentar Federal 80/1994, e art. 30, II, da Lei 
Complementar Estadual nº 01/1990; 

CONSIDERANDO o direito do Assistido ao pa-
trocínio dos seus interesses pelo Defensor Na-
tural, nos termos do 4ª-A, IV, da Lei Comple-
mentar Federal 80/1994; 

CONSIDERANDO a necessidade de regula-
mentação e composição dos Órgãos de Atua-
ção da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas, nos termos do art. 97-A, IV, art. 98, II, 
“a” e art. 102, §1º, da Lei Complementar Fede-
ral nº 80/1994, conforme art. 11 da Lei Comple-
mentar Estadual nº 01/90;  

CONSIDERANDO que a fixação e alteração de 
atribuições dos Órgãos de Atuação da Defen-
soria Pública é de competência do Conselho 
Superior, conforme artigo 102, §1º, da Lei 
Complementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO que o pleno exercício da au-
tonomia disposta em sede constitucional impõe 
a adoção de medidas administrativas, visando 
à otimização da prestação contínua e ininter-
rupta do serviço de assistência jurídica integral 
e gratuita aos juridicamente necessitados;  

CONSIDERANDO o relatório final da Comis-
são Revisora da Resolução 21/2014 do 
CSDPE- AM constante do processo adminis-
trativo n. 20000.004117/2018-15 

 

RESOLVE 

 

Título I  

DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO  

Capítulo I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

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

 

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

I - as Defensorias Públicas de 2ª Instância; 

II - as Defensorias Públicas de 1ª Instância; 

III - os Núcleos da Defensoria Pública do Es-
tado; 
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Capítulo II 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 
ATUAÇÃO 

Art. 3º Os órgãos de atuação desempenham 
atividades em primeira instância, em segunda 
instância e em Tribunais Superiores, com atri-
buições genéricas ou especializadas e regula-
mentadas conforme critérios estabelecidos 
nesta Resolução e seus anexos. 

 

Capítulo III 

DA CRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E EXTINÇÃO 
DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO  

E SUAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 4º Nos casos em que houver interesse pú-
blico, os órgãos de atuação poderão ser cria-
dos, extintos ou ter suas respectivas atribui-
ções modificadas por meio de Resolução do 
Conselho Superior, mediante maioria absoluta 
dos seus membros, em sessão ordinária, ouvi-
dos os interessados.  

Art. 5º A criação, extinção ou modificação das 
atribuições dos órgãos de atuação exigirá pro-
cesso administrativo instruído com exposição 
de motivos do interessado, parecer da Corre-
gedoria Geral, da Coordenadoria Geral da área 
respectiva e do Defensor Público Geral. 

§1º Recebido qualquer pedido na forma do ca-
put, o processo deverá ser encaminhado a Co-
ordenadoria Geral da área para parecer, que 
levará em consideração a distribuição equili-
brada das atribuições perante as áreas de atu-
ação, a qualidade do atendimento e a abran-
gência dos serviços prestados. 

§2º Quando a criação, extinção ou modificação 
das atribuições dos órgãos de atuação envol-
ver mais de uma área o parecer das Coordena-
dorias Gerais deverá ser conjunto. 

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

I – número de processos totais dos órgãos de 
atuação afetados; 

II – número de processos de cada Vara Judi-
cial, se aplicável; 

III – número de Defensores Públicos nos ór-
gãos de atuação; 

IV – número de assistidos potencialmente atin-
gidos; 

V – dados apresentados no Relatório de Ativi-
dades de cada Defensor Público; 

VI – descrição acerca da conveniência e opor-
tunidade para a otimização do serviço. 

VII – a presença do interesse público;  

§4º Reunidas as informações mencionadas 
nos parágrafos anteriores, o processo será en-
caminhado ao Defensor Público Geral para pa-
recer e encaminhamento ao Conselho Superior 
para análise e deliberação.  

§5º Os pareceres mencionados nos parágrafos 
anteriores terão efeito meramente opinativo. 

 

Capítulo IV 

DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS 

Art. 6º Os Núcleos Especializados da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas são órgãos 
operacionais, de natureza permanente, res-
ponsáveis por uma determinada área especia-
lizada de atuação da Defensoria.  

Parágrafo único. Os Núcleos Especializados 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
serão criados por ato da Defensoria Pública 
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Geral, após propositura e aprovação pelo Con-
selho Superior da Defensoria Pública. 

Art. 7º Os Núcleos Especializados serão regu-
lamentados em instrumentos normativos pró-
prios e implementados gradativamente, de 
acordo com a natureza de suas atuações e re-
levância aos interesses institucionais da De-
fensoria Pública. 

Parágrafo único. Os Coordenadores dos Nú-
cleos serão designados pelo Defensor Público 
Geral, para o período de 2 até (dois) anos, po-
dendo ser prorrogado por igual período, esco-
lhidos entre defensores públicos que atuem na 
área de atuação do núcleo.   

  

Capítulo V 

DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 8º Nos casos de impedimento, suspeição, 
interesses antagônicos ou colidentes, quando 
a previsão do substituto automático não estiver 
previamente definida dentre as atribuições de 
determinado órgão de atuação e a substituição 
deste se fizer necessária, remeter-se-á o pro-
cedimento à Defensoria Pública subsequente, 
de mesma área de atuação, local e em sequên-
cia ordinal, considerando-se que, ao fim desta 
ordem, servirá a primeira como substituta da úl-
tima. 

Art. 9º A substituição é automática e obrigató-
ria, só podendo o substituto dela declinar em 
casos excepcionais, mediante justificação es-
crita dirigida ao Defensor Público Geral, que 
decidirá fundamentadamente. 

Art. 10. Caberá ao Defensor Público Geral a 
designação de Defensor Público para atuar nos 
casos omissos e não constantes dos anexos 
desta Resolução.   

 

Capítulo VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11. Os Defensores Públicos permanece-
rão com suas respectivas titularidades e lota-
ções, ressalvados os casos decorrentes de al-
terações promovidas por esta Resolução. 

Art. 12. Ressalvados os casos tratados no ar-
tigo anterior, a lotação dos órgãos de atuação 
criados nesta Resolução será preenchida me-
diante remoção, na forma da lei. 

Art. 13. Os casos omissos serão decididos 
pelo Conselho Superior por meio de consulta 
formulada por qualquer interessado e a regula-
mentação dos deveres administrativos e dos 
procedimentos decorrentes das atribuições de 
cada órgão de atuação serão objeto de instru-
mento normativo próprio quando necessário.  

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

Manaus (AM), 22 de março de 2019. 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUER-
QUE JUNIOR 

Defensor Público Geral do Estado, em exercício  
Presidente do Conselho Superior 

 

 

*Republicada por conter erro na publicação do dia 1º 
de novembro de 2019 do Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, Edição nº 1.108, pág. 11 e seguintes. 

 

 

ANEXO I  

Defensorias Públicas de 2ª. Instância 
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Órgão de 
atuação 

Atribuição Origem 

  

  

1ª. Defenso-
ria Pública 
de 2ª. Instân-
cia 

Acompanhar todos os proces-
sos perante a 1ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça, peticio-
nar, diligenciar, distribuir memo-
riais, participar das audiências, 
fazer sustentação oral, bem 
como interpor todos os recursos 
subsequentes, inclusive para os 
Tribunais Superiores, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. 

Ajuizar ação rescisória de pro-
cessos de competência originá-
ria do Tribunal de Justiça ou de 
Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos cíveis com 
final entre 00 e 33 que tramitam 
no Tribunal Pleno, Câmaras 
Reunidas e Conselho da Magis-
tratura. 

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da 2° Defensoria Pú-
blica de 2° Instância. 

1ª. De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
Cível 
de 2° 
Grau  

  

2ª. Defenso-
ria Pública 
de 2ª. Instân-
cia 

Acompanhar todos os proces-
sos perante a 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça, peticio-
nar, diligenciar, distribuir memo-
riais, participar das audiências, 
fazer sustentação oral, bem 
como interpor todos os recursos 
subsequentes, inclusive para os 
Tribunais Superior, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada. 

Ajuizar ação rescisória de pro-
cessos de competência originá-
ria do Tribunal de Justiça ou de 
Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos cíveis com 
final entre 34-66 que tramitam 
no Tribunal Pleno, Câmaras 
Reunidas e Conselho da Magis-
tratura. 

2ª. De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
Cível 
de 2° 
Grau  

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  3° Defensoria Pú-
blica de 2° Instância. 

  

3ª. Defenso-
ria Pública 
de 2ª. Instân-
cia 

Acompanhar todos os proces-
sos perante a 3ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça, peticio-
nar, diligenciar, distribuir memo-
riais, participar das audiências, 
fazer sustentação oral, bem 
como interpor todos os recursos 
subsequentes, inclusive para os 
Tribunais Superiores, exceto 
quando a demanda encontrar-
se afeta às atribuições de De-
fensoria Especializada.; 

Ajuizar ação rescisória de pro-
cessos de competência originá-
ria do Tribunal de Justiça ou de 
Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos cíveis com 
final entre 67-99 que tramitam 
no Tribunal Pleno, Câmaras 
Reunidas e Conselho da Magis-
tratura. 

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  1ª. Defensoria Pú-
blica de 2° Instância. 

3ª. De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
Cível 
de 2° 
Grau  

  

4ª. Defenso-
ria Pública 
de 2° Instân-
cia 

Acompanhar todos os proces-
sos perante a 1ª Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça, peti-
cionar, diligenciar, distribuir me-
moriais, participar das audiên-
cias, fazer sustentação oral, 
bem como interpor todos os re-
cursos subsequentes, inclusive 
para os Tribunais Superiores; 

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

7ª. De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
Crimi-
nal de 
2° Grau 
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originária do Tribunal de Justiça 
ou de Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos criminais 
que tenham finais pares que tra-
mitam no Tribunal Pleno, Câma-
ras Reunidas e Conselho da 
Magistratura. 

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  5ª. Defensoria Pú-
blica de 2° Instância. 

  

5ª. Defenso-
ria Pública 
de 2° Instân-
cia 

Acompanhar todos os proces-
sos perante a 2ª Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça, peti-
cionar, diligenciar, distribuir me-
moriais, participar das audiên-
cias, fazer sustentação oral, 
bem como interpor todos os re-
cursos subsequentes, inclusive 
para os Tribunais Superiores; 

Ajuizar revisão criminal, assim 
como impetrar habeas corpus 
de processos de competência 
originária do Tribunal de Justiça 
ou de Tribunais Superiores; 

Atuar nos processos criminais 
que tenham finais ímpares que 
tramitam no Tribunal Pleno, Câ-
maras Reunidas e Conselho da 
Magistratura. 

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  4ª.Defensoria Pú-
blica de 2° Instância. 

9ª. De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
Crimi-
nal de 
2° Grau 

  

6ª. Defenso-
ria Pública 
de 2° Instân-
cia 

Atuação perante os Tribunais 
Superiores, acompanhando to-
dos os processos cíveis, fazer, 
quando necessário, sustenta-
ção oral, bem como propor to-
dos os recursos cabíveis das 
decisões exaradas, e praticar 
todos os atos inerentes ao exer-
cício nas Cortes, inclusive de-
fesa da tese sustentada em 
ações cíveis e recursos cíveis 
originários perante STJ e STF, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 

1ª. De-
fensoria 
Pública 
Forense 
de Tri-
bunais 
Superio-
res 

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  7° Defensoria Pú-
blica de 2° Instância. 

7ª. Defenso-
ria Pública 
de 2° Instân-
cia 

Atuação perante os Tribunais 
Superiores, acompanhando to-
dos os processos criminais, fa-
zer, quando necessário, susten-
tação oral, bem como propor to-
dos os recursos cabíveis das 
decisões exaradas, e praticar 
todos os atos inerentes ao exer-
cício nas Cortes, inclusive de-
fesa da tese sustentada em 
ações criminais e recursos cri-
minais originários perante STJ e 
STF, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribui-
ções de Defensoria Especiali-
zada..  

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  6° Defensoria Pú-
blica de 2° Instância. 

2°De-
fenso-
ria Pú-
blica 
Fo-
rense 
de Tri-
bunais 
Superi-
ores 

 

Anexo II 

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

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

 
 
1ª. Defenso-
ria Pública 
de 1ª. Instân-
cia Cível  

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, exceto 
quando se tratar de  matéria rela-
tiva à Fazenda Pública e às atri-
buições das demais Defensorias 
Públicas Especializadas. 

Exercer a postulação inicial das 
demandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as petições iniciais e, 
quando necessário, proceder a 
emenda ou aditamento. 

1ª De-
fensoria 
Pública 
de Aten-
dimento 

Cível 
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Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da 6ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância. 

 

 
2ª. Defenso-
ria Pública 
de 1ª. Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, exceto 
quando se tratar de  matéria rela-
tiva à Fazenda Pública e às atri-
buições das demais Defensorias 
Públicas Especializadas. 

Exercer a postulação inicial das 
demandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as petições iniciais e, 
quando necessário, proceder a 
emenda ou aditamento. 

Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da 5ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância. 

2ª De-
fensoria 
Pública 
de Aten-
dimento 

Cível 

 
3ª. Defenso-
ria Pública 
de 1ª. Instân-
cia Cível  

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, exceto 
quando se tratar de  matéria rela-
tiva à Fazenda Pública e às atri-
buições das demais Defensorias 
Públicas Especializadas. 

Exercer a postulação inicial das 
demandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as petições iniciais e, 
quando necessário, proceder a 
emenda ou aditamento. 

 

Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  2ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância. 

 

3ª De-
fensoria 
Pública 
de Aten-
dimento 

Cível 

 
4ª. Defenso-
ria Pública 
de 1° Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível, exceto 
quando se tratar de  matéria rela-
tiva à Fazenda Pública e às atri-
buições das demais Defensorias 
Públicas Especializadas. 

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

4ª De-
fensoria 
Pública 
de Aten-
dimento 

Cível 

atendimento, elaborando e ajui-
zando as petições iniciais e, 
quando necessário, proceder a 
emenda ou aditamento. 

 

Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  3ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância. 

 
5ª. Defenso-
ria Pública 
de 1° Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível relati-
vas às matérias de Fazenda Pú-
blica, assim entendida como 
ações contra o Estado, Município 
e suas autarquias, fundações e 
empresas públicas, excluídas 
das atribuições das demais De-
fensorias Públicas Especializa-
das; 

Exercer a postulação inicial das 
demandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as petições iniciais e, 
quando necessário, proceder a 
emenda ou aditamento.  

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  4ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância. 

5ª De-
fensoria 
Pública 
de Aten-
dimento 

Cível 

 
6ª. Defenso-
ria Pública 
de 1° Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível,  exclu-
ídas das atribuições das demais 
Defensorias Públicas Especiali-
zadas, excluídas das atribuições 
das demais Defensorias Públicas 
Especializadas, bem como 
quando a matéria tratar-se de Fa-
zenda Pública; 

Exercer a postulação inicial das 
demandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as petições iniciais e, 
quando necessário, proceder a 
emenda ou aditamento.  

Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito 
de teses da  1° Defensoria Pú-
blica de 1° Instância. 

6ª De-
fensoria 
Pública 
de Aten-
dimento 

Cível 
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7ª. Defenso-
ria Pública 
de 1° Instân-
cia Cível  

Atender demandas em matéria 
cível, nas quais seja possível a 
resolução extrajudicial do con-
flito, por meio da conciliação, re-
alizando  audiências de concilia-
ção extrajudiciais, referendando 
acordos extrajudiciais e reque-
rendo a respectiva homologação. 
  
Realizar mediação, especifica-
mente, nos conflitos de interes-
ses que envolvam pessoas capa-
zes, físicas ou jurídicas, objeto lí-
cito, que possuam,preferencial-
mente, relação de trato sucessivo 
ou continuado, desde que, após 
encaminhamento do Defensor 
Público, haja sinalização de inte-
resse do assistido. 
 
Realizar atendimentos, prestar 
orientação jurídica, atuar como 
mediador ou conciliador na solu-
ção extrajudicial de conflitos de 
interesses, bem como reduzir a 
termo os acordos celebrados. 

 

 

Redefi-
nição da 
4° De-
fensoria 
Pública 
Forense 
de 2° 
Grau 

 

8ª. Defenso-
ria Pública 
de 1° Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica, nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 1ª e 2° Vara Cível 
e de Acidentes do Trabalho, in-
cluindo peticionamento, contes-
tação, participação em audiên-
cias e interposição de recursos 
ou outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições de 
Defensoria Especializada. Atuar 
como curador especial.  

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  24ª. Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

1ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

9ª. Defenso-
ria Pública 
de 1ª. Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 3ª e 4° Varas Cí-
veis e de Acidentes do Trabalho, 
incluindo peticionamento, con-
testação, participação em audi-
ências e interposição de recursos 
ou outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições de 
Defensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 

2ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

teses da  8° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

10ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 5ª e 6° Varas Cí-
veis e de Acidentes do Trabalho, 
incluindo peticionamento, con-
testação, participação em audi-
ências e interposição de recursos 
ou outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições de 
Defensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  9° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

3ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

11ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 7ª e 8° Varas Cí-
veis e de Acidentes do Trabalho, 
incluindo peticionamento, con-
testação, participação em audi-
ências e interposição de recursos 
ou outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições de 
Defensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 

Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  10° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

4ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

12ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 9ª e 10° Varas Cí-
veis e de Acidentes do Trabalho, 
incluindo peticionamento, con-
testação, participação em audi-
ências e interposição de recursos 
ou outra medida judicial cabível, 
exceto quando a demanda en-
contrar-se afeta às atribuições de 
Defensoria Especializada. Atuar 
como curador especial. 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  11° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

5ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 
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13ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 11ª e 12° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Traba-
lho, incluindo peticionamento, 
contestação, participação em au-
diências e interposição de recur-
sos ou outra medida judicial cabí-
vel, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  12° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

6ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

14ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 13ª e 14° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Traba-
lho, incluindo peticionamento, 
contestação, participação em au-
diências e interposição de recur-
sos ou outra medida judicial cabí-
vel, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  13° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

 

7ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

15ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 15ª e 16° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Traba-
lho, incluindo peticionamento, 
contestação, participação em au-
diências e interposição de recur-
sos ou outra medida judicial cabí-
vel, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  14° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

8ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

16ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 17ª e 18° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Traba-
lho, incluindo peticionamento, 
contestação, participação em au-
diências e interposição de recur-
sos ou outra medida judicial cabí-
vel, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  15° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

9ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

17ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 19ª e 20° Varas 
Cíveis e de Acidentes do Traba-
lho, incluindo peticionamento, 
contestação, participação em au-
diências e interposição de recur-
sos ou outra medida judicial cabí-
vel, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação como Substituto auto-
mático  em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  16° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

10ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

18ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 1ª Vara da Fa-
zenda Pública, incluindo peticio-
namento, contestação, participa-
ção em audiências e interposição 
de recursos ou outra medida judi-
cial cabível, exceto quando a de-
manda encontrar-se afeta às atri-
buições de Defensoria Especiali-
zada. Atuar como curador espe-
cial. 
Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  23° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

11ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

19ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 2ª Vara da Fa-
zenda Pública, incluindo peticio-
namento, contestação, participa-
ção em audiências e interposição 

12ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 
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de recursos ou outra medida judi-
cial cabível, exceto quando a de-
manda encontrar-se afeta às atri-
buições de Defensoria Especiali-
zada. Atuar como curador espe-
cial. 
Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  18° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

20ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 3ª Vara da Fa-
zenda Pública, incluindo peticio-
namento, contestação, participa-
ção em audiências e interposição 
de recursos ou outra medida judi-
cial cabível, exceto quando a de-
manda encontrar-se afeta às atri-
buições de Defensoria Especiali-
zada. Atuar como curador espe-
cial. 

Atuação como Substituto auto-
mático da  19° Defensoria Pú-
blica de 1° Instância. 

13ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

21ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 4ª Vara da Fa-
zenda Pública, incluindo peticio-
namento, contestação, participa-
ção em audiências e interposição 
de recursos ou outro medida judi-
cial cabível, exceto quando a de-
manda encontrar-se afeta às atri-
buições de Defensoria Especiali-
zada. Atuar como curador espe-
cial. 

Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  20° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

15ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 
(exclu-
ída a 
atribui-
ção na 
dívida 
ativa es-
tadual) 

 

22ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a 5ª Vara da Fa-
zenda Pública, incluindo peticio-
namento, contestação, participa-
ção em audiências e interposição 
de recursos ou outro medida judi-
cial cabível, exceto quando a de-
manda encontrar-se afeta às atri-
buições de Defensoria Especiali-
zada. Atuar como curador espe-
cial. 

16ª De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 
(exclu-
ída a 
atribui-
ção na 
dívida 
ativa 
munici-
pal) 

Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  21° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

 
 

23ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza cível em trâ-
mite perante a Vara da Dívida 
Ativa Estadual, Vara da Dívida 
Ativa Municipal e Juizado da Fa-
zenda Pública Estadual e Munici-
pal,  incluindo peticionamento, 
contestação, participação em au-
diências e interposição de recur-
sos ou outro medida judicial cabí-
vel, exceto quando a demanda 
encontrar-se afeta às atribuições 
de Defensoria Especializada. 
Atuar como curador especial. 
Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da atri-

buição acima. 

Atuação como Substituto auto-

mático em caso de impedimen-

tos, suspeições e/ou e conflito de 

teses da  22° Defensoria Pública 

de 1° Instância. 

Redefi-
nição 
das de-
fenso-
rias 17ª; 
15° e 
16° De-
fensoria 
Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

 

24ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Cível 

Atuação em matéria de Usuca-
pião junto à Vara de Registros 
Públicos e Usucapião, incluindo 
peticionamento intermediário e 
participação em audiências. 
Atuar como curador especial. 

Intercâmbio Forense Cível: As-
sistência jurídica em processos 
judiciais ou administrativos oriun-
dos de comarcas situadas em ou-
tros Estados da Federação, res-
pondendo às cartas precatórias, 
mediante provocação do assis-
tido ou do Poder judiciário, nas 
hipóteses em que exista atribui-
ção institucional da Defensoria 
Pública; Atuar em regime de in-
tercâmbio com Defensorias Pú-
blicas de outros Estados, na 
forma de Termo de Cooperação, 
adotando providências por estes 
solicitadas em processos que tra-
mitem na capital e no interior, 
desde que, neste último caso, 
não haja necessidade de deslo-
camento físico. 
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Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da  17° Defensoria Pública 
de 1° Instância. 

 

ANEXO III 

Defensorias Públicas de 1º Instância do Jui-

zado Especial 

Órgão de 

atuação 

Atribuição Origem 

1ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Juizado Es-

pecial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 13ª 

Vara do Juizado Especial Cível, 

na 15ª Vara do Juizado Especial 

Cível e na 13ª Vara do Juizado 

Especial Criminal, inclusive a in-

terposição de recursos e contes-

tação, exceto nos feitos de maté-

ria das defensorias especializa-

das; 

Atuação como Substituto auto-

mático em caso de impedimen-

tos, suspeições e/ou e conflito de 

teses da  2ª DP de 1ª Instância  

do Juizado Especial; 

 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da atri-

buição acima. 

1ª Defen-

soria Pú-

blica Fo-

rense do 

Juizado 

Especial 

e 5ª De-

fensoria 

Pública 

Forense 

do Jui-

zado Es-

pecial 

   

2ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Juizado Es-

pecial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 6ª Vara 

do Juizado Especial Cível, na 7ª 

Vara do Juizado Especial Cível e 

na 15ª Vara do Juizado Especial 

Criminal, inclusive a interposição 

de recursos e contestação, ex-

ceto nos feitos de matéria das de-

fensorias especializadas; 

Atuação como Substituto auto-

mático em caso de impedimen-

tos, suspeições e/ou e conflito de 

teses da 1ª DP de 1ª Instância  do 

Juizado Especial . 

2ª Defen-

soria Pú-

blica Fo-

rense do 

Juizado 

Especial 

e 7 ª De-

fensoria 

Pública 

Forense 

do Jui-

zado Es-

pecial 

 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da atri-

buição acima. 

  

3ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Juizado Es-

pecial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 3ª Vara 

do Juizado Especial Cível, na 5ª 

Vara do Juizado Especial Cível e 

na 17ª Vara do Juizado Especial 

Criminal, inclusive a interposição 

de recursos e contestação, ex-

ceto nos feitos de matéria das de-

fensorias especializadas; 

Atuação como Substituto auto-

mático em caso de impedimen-

tos, suspeições e/ou e conflito de 

teses da 4ª DP de 1ª Instância  do 

Juizado Especial; 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da atri-

buição acima. 

 

3ª Defen-

soria Pú-

blica Fo-

rense do 

Juizado 

Especial 

e 6ª De-

fensoria 

Pública 

Forense 

do Jui-

zado Es-

pecial 

4ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Juizado Es-

pecial 

Atuação forense com acompa-

nhamento processual na 1ª  Vara 

do Juizado Especial Cível e na 

12ª Vara do Juizado Especial Cí-

vel, inclusive a interposição de 

recursos e contestação, exceto 

nos feitos de matéria das defen-

sorias especializadas; 

Atuação como Substituto auto-

mático em caso de impedimen-

tos, suspeições e/ou e conflito de 

teses da 3ª DP de 1ª Instância  do 

Juizado Especial; 

Atuação nas Turmas Recursais 

nos processos oriundos da atri-

buição acima. 

4ª Defen-

soria Pú-

blica Fo-

rense do 

Juizado 

Especial 

5ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 2ª e 8ª 
Vara do Juizado Especial Cível e 
na 18ª Vara do Juizado Especial 
Criminal, inclusive a interposição 

11ª De-

fensoria 

Pública 

Forense 
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Juizado Es-

pecial 

de recursos e contestação, ex-
ceto nos feitos de matéria das de-
fensorias especializadas; 
Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses  da 6ª DPF de Juizado Es-
pecial; 
Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da atri-
buição acima. 

do Jui-

zado Es-

pecial 

6ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Juizado Es-

pecial 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 4ª Vara 
do Juizado Especial Cível, na 11ª 
Vara do Juizado Especial Cível e 
na 14ª Vara do Juizado Especial 
Cível, inclusive a interposição de 
recursos e contestação, exceto 
nos feitos de matéria das defen-
sorias especializadas; 
Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da 5ª DP de 1ª Instância de 
Juizado Especial;  
Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da atri-
buição acima. 

10ª De-

fensoria 

Pública 

Forense 

do Jui-

zado Es-

pecial 

7ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Juizado Es-

pecial 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 10ª e na 
16ª Vara do Juizado Especial Cí-
vel, inclusive a interposição de 
recursos e contestação, exceto 
nos feitos de matéria das defen-
sorias especializadas; 
Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses  da 8ª DP de 1ª Instância de 
Juizado Especial;  
Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da atri-
buição acima.  

8ª Defen-

soria Pú-

blica Fo-

rense do 

Juizado 

Especial 

8ª Defenso-

ria Pública 

de 1ª Ins-

tância do 

Juizado Es-

pecial 

Atuação forense com acompa-
nhamento processual na 9ª Vara 
do Juizado Especial Cìvel e na 
19ª Vara do Juizado Especial Cri-
minal, inclusive a interposição de 
recursos e contestação, exceto 
nos feitos de matéria das defen-
sorias especializadas; 
Atuação como Substituto auto-
mático em caso de impedimen-
tos, suspeições e/ou e conflito de 
teses da 7ª DP de 1ª Instância de 
Juizado Especial; 

9ª Defen-

soria Pú-

blica Fo-

rense do 

Juizado 

Especial 

Atuação nas Turmas Recursais 
nos processos oriundos da atri-
buição acima. 

 

Anexo IV 

Defensorias Públicas de 1° Instância Crimi-
nal, com atribuições na capital 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

 
 
1ªDefenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 1ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias.  

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou colidência de defesa teses 
na 2ª Defensoria Pública de 1º 
Instância Criminal. 

1ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

2ªDefenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 2ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 3ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal. 

2ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

3ªDefenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 4ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-

4ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-

Assinado digitalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade 
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC 
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, 
OU=07972486000179, OU=Certificado PJ A1, 
CN=DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS:19421427000191
Data: 2019-11-19 19:49:51

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 Ano 5, Edição 1.119 Pág. 42/56 

 

 

 

 

ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático  em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 4ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal. 

rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

4ªDefenso-
ria Pública 
de 1° Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 5ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 5ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal. 

5ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

5ªDefenso-
ria Pública 
de 1° Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 6ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 6ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal. 

6ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

6ªDefenso-
ria Pública 
de 1° Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 7ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais,  exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

7ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 7ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal. 

 

7ªDefenso-
ria Pública 
de 1° Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 8ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 8ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal. 

8ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

8ªDefenso-
ria Pública 
de 1° Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 9ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou e conflito de teses na 9ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal. 

9ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

9ªDefenso-
ria Pública 
de 1° Ins-
tância Cri-
minal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 10ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou e conflito de teses na 10ª 
Vara Criminal. 

10ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 
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10ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 11ª Vara Crimi-
nal de Manaus até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou e conflito de teses na 1ª - 
Defensoria Pública de 1º Instân-
cia Criminal. 

11ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

11ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 1ª VECUTE, 
até a apresentação das razões 
e/ou contrarrazões recursais, 
exercendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as peças processuais que 
entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 12ª De-
fensoria Pública de 1° Instância 
Criminal. 

12ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

12ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 2ª VECUTE, 
até a apresentação das razões 
e/ou contrarrazões recursais, 
exercendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as peças processuais que 
entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 13ª De-
fensoria Pública de 1° Instância 
Criminal. 

13ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

13ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 3ª VECUTE, 
até a apresentação das razões 
e/ou contrarrazões recursais, 
exercendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 

14ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

atendimento, elaborando e ajui-
zando as peças processuais que 
entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 14ª De-
fensoria Pública de 1° Instância 
Criminal. 

14ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 4ª VECUTE,até 
a apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das deman-
das que julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajuizando 
as peças processuais que enten-
der necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 11ª De-
fensoria Pública de 1° Instância 
Criminal. 

15ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

15ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a Vara Especiali-
zada de Crimes de Trânsito, até 
a apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das deman-
das que julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajuizando 
as peças processuais que enten-
der necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 24ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

Antiga 19ª 
Defensoria 

Pública 
Forense 
Criminal 

de 1º Grau 

16ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 1ª Vara Especi-
alizada em Crimes contra a Dig-
nidade Sexual de Crianças e 
Adolescentes, até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 

Antiga 20ª 
Defensoria 

Pública 
Forense 
Criminal 

de 1º Grau 
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e/ou conflito de teses na 17ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

17ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 2ª Vara Especi-
alizada em Crimes contra a Dig-
nidade Sexual de Crianças e 
Adolescentes, até a apresenta-
ção das razões e/ou contrarra-
zões recursais, exercendo a pos-
tulação das demandas que julgar 
cabíveis em favor dos assistidos 
sob seu atendimento, elaborando 
e ajuizando as peças processu-
ais que entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 16ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

Antiga 14ª 
Defensoria 

Pública 
Forense 
Cível de 
1º Grau 

18ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 1º Juizado Es-
pecializado no Combate a Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (processos ímpares), até 
a apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das deman-
das que julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajuizando 
as peças processuais que enten-
der necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 19ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

Antiga 21ª 
Defensoria 

Pública 
Forense 
Criminal 

de 1º Grau 

19ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 1º Juizado Es-
pecializado no Combate a Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (processos pares), até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das deman-
das que julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajuizando 

 

as peças processuais que enten-
der necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 20ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

20ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 2º Juizado Es-
pecializado no Combate a Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (processos ímpares), até 
a apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das deman-
das que julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajuizando 
as peças processuais que enten-
der necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 21ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

Antiga 23ª 
Defensoria 

Pública 
Forense 
Criminal 

de 1º Grau 

21ªDefen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

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

Especializado no Combate a Vio-
lência Doméstica e Familiar con-
tra a Mulher (processos pares), 
até a apresentação das razões 
e/ou contrarrazões recursais, 
exercendo a postulação das de-
mandas que julgar cabíveis em 
favor dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando e ajui-
zando as peças processuais que 
entender necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 22ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

Antiga 25ª 
Defensoria 

Pública 
Forense 
Criminal 

de 1º Grau 

22ª Defen-
soria Pú-
blica de 1° 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 3º Juizado Es-
pecializado no Combate a Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a 
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Instância 
Criminal 

Mulher (processos ímpares), até 
a apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das deman-
das que julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajuizando 
as peças processuais que enten-
der necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 23ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

23ª Defen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal em 
trâmite perante a 3º Juizado Es-
pecializado no Combate a Violên-
cia Doméstica e Familiar contra a 
Mulher (processos pares), até a 
apresentação das razões e/ou 
contrarrazões recursais, exer-
cendo a postulação das deman-
das que julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu atendi-
mento, elaborando e ajuizando 
as peças processuais que enten-
der necessárias. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 18ª De-
fensoria Pública de 1º Instância 
Criminal  

 

24ª Defen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal e de-
mais em trâmite perante a Vara 
de Auditoria Militar, até a apre-
sentação das razões e/ou con-
trarrazões recursais, exercendo a 
postulação das demandas que 
julgar cabíveis em favor dos as-
sistidos sob seu atendimento, 
elaborando e ajuizando as peças 
processuais que entender neces-
sárias. 

Atuar em processos administrati-
vos, quando identificada reper-
cussão eventual na competência 
da Vara de Autoria Militar ou que 
repercutam negativamente na 
vulnerabilidade militar; 

24ª Defen-
soria Pú-
blica Fo-
rense Cri-
minal de 
1.º Grau 

 

Intercâmbio Forense Criminal: 
Assistência jurídica em proces-
sos judiciais ou administrativos 
oriundos de comarcas situadas 
em outros Estados da Federa-
ção, respondendo às cartas pre-
catórias, mediante provocação 
do assistido ou do Poder judiciá-
rio, nas hipóteses em que exista 
atribuição institucional da Defen-
soria Pública; Atuar em regime 
de intercâmbio com Defensorias 
Públicas de outros Estados, na 
forma de Termo de Cooperação, 
adotando providências por estes 
solicitadas em processos que tra-
mitem na capital e no interior, 
desde que, neste último caso, 
não haja necessidade de deslo-
camento físico. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou e conflito de teses na 15ª 
Defensoria Pública de 1° Instân-
cia Criminal. 

25ª Defen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

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

Inspeção carcerária em todas as 
unidades prisionais, seja de pre-
sos em cumprimento de pena pri-
vativa de liberdade, bem assim 
como presos provisórios; 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 26ª Defen-
soria Pública de 1° Instância Cri-
minal 

2ª Defen-
soria Pú-
blica Es-
peciali-
zada em 
Execução 
Penal 

26ª Defen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

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

Inspeção carcerária em todas as 
unidades prisionais, seja de pre-
sos em cumprimento de pena pri-
vativa de liberdade, bem assim 
como presos provisórios; 

 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 27ª Defen-
soria Pública de 1° Instância Cri-
minal 

3ª Defen-
soria Pú-
blica Es-
peciali-
zada em 
Execução 
Penal 
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27ª Defen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

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

Inspeção carcerária em todas as 
unidades prisionais, seja de pre-
sos em cumprimento de pena pri-
vativa de liberdade, bem assim 
como presos provisórios; 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 28ª Defen-
soria Pública de 1° Instância Cri-
minal 

4ª Defen-
soria Pú-
blica Es-
peciali-
zada em 
Execução 
Penal 

28ª Defen-
soria Pú-
blica de 1° 
Instância 
Criminal 

Acompanhamento processual 
junto à Vara de Medidas e Penas 
Alternativas; 

Fiscalização das condições de 
cumprimento da pena de presta-
ção de serviços à comunidade 
nas instituições conveniadas com 
o Juízo da VEMEPA. 

Participação nas atividades ex-
trajudiciais relacionadas ao cum-
primento da Suspensão Condici-
onal da Pena. 

Participação nas atividades ex-
trajudiciais relacionadas ao cum-
primento da Suspensão Condici-
onal do processo. 

 Inspeção carcerária; 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 25ª Defen-
soria Pública de 1° Instância Cri-
minal 

Defensoria 
Especiali-
zada em 
Penas e 
Medidas 
Alternati-
vas 

 

 

Anexo V 

 

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

 
Defensoria 

Pública 
Atribuições Origem  

1ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia  
 
 
 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais seja pos-
sível a resolução extrajudicial 
do conflito através da concilia-
ção, mediação e outros meios 
alternativos de resolução de 
conflitos. 
Realizar audiências de concili-
ação extrajudiciais. 
Referendar acordos extrajudi-
ciais. 
Requerer a homologação judi-
cial de acordos extrajudiciais, 
quando cabível. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 2ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

1ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e 
Registros 
Públicos  
 

2ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia  
 
 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais seja pos-
sível a resolução extrajudicial 
do conflito através da concilia-
ção, mediação e outros meios 
alternativos de resolução de 
conflitos. 
Realizar audiências de concili-
ação extrajudiciais. 
Referendar acordos extrajudi-
ciais, quando cabível. 
Requerer a homologação judi-
cial de acordos extrajudiciais. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 1ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

4ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e 
Registros 
Públicos  

3ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia  
 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais seja pos-
sível a resolução extrajudicial 
do conflito através da concilia-
ção, mediação e outros meios 
alternativos de resolução de 
conflitos. 
Realizar audiências de concili-
ação extrajudiciais. 
Referendar acordos extrajudi-
ciais, quando cabível. 
Requerer a homologação judi-
cial de acordos extrajudiciais. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 4ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

6ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e 
Registros 
Públicos 
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4ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia  
 
 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais seja pos-
sível a resolução extrajudicial 
do conflito através da concilia-
ção, mediação e outros meios 
alternativos de resolução de 
conflitos. 
Realizar audiências de concili-
ação extrajudiciais. 
Referendar acordos extrajudi-
ciais, quando cabível. 
Requerer a homologação judi-
cial de acordos extrajudiciais, 
quando cabível. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 3ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

10ª Defen-
soria Pública 
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e 
Registros 
Públicos 
 

5ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 
 
 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais não seja 
possível a resolução extrajudi-
cial do conflito através da con-
ciliação ou mediação, ou, 
sendo estas possíveis, não te-
nham tido êxito. 
Propor ações judiciais em ma-
téria de família. 
Promover o cumprimento de 
sentença e execução de títu-
los extrajudiciais em matéria 
de família. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 6ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

5ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e 
Registros 
Públicos (re-
maneja-
mento de 
uma das De-
fensorias 
Públicas de 
Atendimento 
do  
 

6ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 
 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais não seja 
possível a resolução extrajudi-
cial do conflito através da con-
ciliação ou mediação, ou, 
sendo estas possíveis, não te-
nham tido êxito. 
Propor ações judiciais em ma-
téria de família. 
Promover o cumprimento de 
sentença e execução de títu-
los extrajudiciais em matéria 
de família. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 5ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

7ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e 
Registros 
Públicos  

7ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais não seja 
possível a resolução  
extrajudicial do conflito através 
da conciliação ou mediação, 
ou, sendo estas possíveis, não 
tenham tido êxito. 
Propor ações judiciais em ma-
téria de família. 
Promover o cumprimento de 
sentença e execução de títu-
los extrajudiciais em matéria 
de família. 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 8ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

8ª Defenso-
ria Pública 
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e 
Registros 
Públicos 
 

8ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Atender demandas em matéria 
de família nas quais não seja 
possível a resolução extrajudi-
cial do conflito através da con-
ciliação ou mediação, ou, 
sendo estas possíveis, não te-
nham tido êxito. 
Propor ações judiciais em ma-
téria de família. 
Promover o cumprimento de 
sentença e execução de títu-
los extrajudiciais em matéria 
de família. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 7ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família  

 
 

9ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo e passivo em 
todas as fases dos feitos que 
tramitam na 1ª Vara de Famí-
lia, incluindo a resposta do réu 
e interposição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 26ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

 

1ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 

10ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número 
par que tramitam na 2ª Vara 
de Família, incluindo a interpo-
sição de recursos. 
 

2ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 
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Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 11ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

11ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número 
ímpar que tramitam na 2ª 
Vara de Família, incluindo a 
interposição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 10ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

 

 

12ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo passivo em todas as 
fases dos feitos que tramitam 
na 2ª Vara de Família, inclu-
indo a resposta do réu e inter-
posição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 16ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

 

13ª Defen-
soria Pública 
Forense de 
Família 

13ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número fi-
nal entre 00 e 33  que trami-
tam na 3ª Vara de Família, in-
cluindo a interposição de re-
cursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 14ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

 
 

3ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 

14ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número fi-
nal entre 34 e 66 que tramitam 
na 3ª Vara de Família, inclu-
indo a interposição de recur-
sos. 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 15ª 

9ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 

Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

 

15ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número fi-
nal entre 67-99  que tramitam 
na 3ª Vara de Família, inclu-
indo a interposição de recur-
sos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 13ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

 

 

16ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo passivo em todas as 
fases dos feitos que tramitam 
na 3ª Vara de Família, inclu-
indo a resposta do réu e inter-
posição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 12ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família  

 

 

17ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo e passivo em 
todas as fases dos feitos que 
tramitam na 4ª Vara de Famí-
lia, incluindo a resposta do réu 
e interposição de recursos 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 23ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 
 
 

4ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 

18ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número 
par que tramitam na 5ª Vara 
de Família, incluindo a interpo-
sição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 21ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

 

5ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 
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19ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número 
ímpar que tramitam na 5ª 
Vara de Família, incluindo a 
interposição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 22ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

 

 

20ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo e passivo em 
todas as fases dos feitos que 
tramitam na 6ª Vara de Famí-
lia, incluindo a resposta do réu 
e interposição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 17ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

 
 
 
 

6ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 

21ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número 
par que tramitam na 8ª Vara 
de Família, incluindo a interpo-
sição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 18ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

8ª Defenso-
ria Pública 
Forense de 
Família 

22ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos com número 
ímpar que tramitam na 8ª 
Vara de Família, incluindo a 
interposição de recursos. 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 19ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

 

23ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo em todas as fa-
ses dos feitos que tramitam no 
Núcleo de Conciliação das Va-
ras de Família, incluindo a in-
terposição de recursos. 

12ª Defen-
soria Pública 
Forense de 
Família 

 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 20ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

 

24ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Acompanhamento processual 
pelo polo passivo em todas as 
fases dos feitos que tramitam 
na 5ª Vara de Família, inclu-
indo a resposta do réu e inter-
posição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 25ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

 
 

25ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 
 

Acompanhamento processual 
pelo polo passivo em todas as 
fases dos feitos que tramitam 
na 8ª Vara de Família, inclu-
indo a resposta do réu e inter-
posição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 24ª 
Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância de Família 

 
 

26ª Defen-
soria Pública 
de 1ª Instân-
cia de Famí-
lia 

Intercâmbio Forense 
Acompanhamento processual 
pelo polo passivo em todas as 
fases dos feitos que tramitam 
no Núcleo de Conciliação das 
Varas de Família, incluindo a 
interposição de recursos. 
Acompanhamento processual 
pelo polo ativo e passivo em 
todas as fases dos feitos que 
tramitam na 7ª Vara de Famí-
lia, incluindo a resposta do réu 
e interposição de recursos. 
 
Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 9ª  De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Família 

 

14ª Defen-
soria Pública 
Forense de 
Família 
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ANEXO VI 
 

DEFENSORIAS  ESPECIALIZADAS 
 

 
Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

1ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Especia-
lizada em 
matéria Fun-
diária 
 

Atendimento, ajuizamento de 
demandas individuais ou cole-
tivas,  acompanhamento pro-
cessual em conflitos relaciona-
dos a direitos de posse, propri-
edade e moradia, devendo pro-
ceder com a elaboração de 
emendas, aditamentos, répli-
cas, contestações, especifica-
ção de provas e a interposição 
de recursos, inclusive nas Cor-
tes Superiores. 
 

1ª Defenso-
ria Pública 
Especiali-
zada de 
Atendimento 
Fundiário 
 

2ª  Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Especia-
lizada em 
matéria Fun-
diária 

Atendimento, ajuizamento de 
demandas individuais ou cole-
tivas, acompanhamento pro-
cessual em conflitos relaciona-
dos a direitos de posse, propri-
edade e moradia, devendo pro-
ceder com a elaboração de 
emendas, aditamentos, répli-
cas, contestações, especifica-
ção de provas e a interposição 
de recursos, inclusive nas Cor-
tes Superiores. 
 
 

2ª Defensoria 
Pública Espe-
cializada de 
Atendimento 
Fundiário 

1ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Especia-
lizada de 
Atendimento 
ao Consumi-
dor 

Atendimento, ajuizamento de 
demandas, individuais ou cole-
tivas, e acompanhamento pro-
cessual, em matérias consu-
meristas, devendo proceder 
com a elaboração de emen-
das, aditamentos, réplicas, 
contestações, especificação 
de provas e a interposição de 
recursos e seu acompanha, in-
clusive nas Cortes Superiores. 
 
 

1ª Defenso-
ria Pública 
Especiali-
zada de 
Atendimento 
ao Consumi-
dor 

2ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Especia-
lizada de 
Atendimento 
ao Consumi-
dor 

Atendimento, ajuizamento de 
demandas, individuais ou cole-
tivas, e acompanhamento pro-
cessual, em matérias consu-
meristas, devendo proceder 
com a elaboração de emen-
das, aditamentos, réplicas, 
contestações, especificação 
de provas e a interposição de 
recursos, inclusive nas Cortes 
Superiores. 

3ª Defenso-
ria Pública 
Especiali-
zada de 
Atendimento 
ao Consumi-
dor 

Defensoria 
Pública de 
1ª Instância  
Especiali-
zada na Pro-
moção e De-
fesa dos Di-
reitos Huma-
nos,  da 
Pessoa com 
Deficiência e 
de grupos 
socialmente 
vulneráveis 

Assistência jurídica nas situa-
ções que apresentem, direta 
ou indiretamente, violação às 
normas asseguradoras dos Di-
reitos Humanos, desde que a 
questão não seja ligada às ati-
vidades das demais unidades 
especializadas ou núcleos, in-
clusive acompanhamento pro-
cessual, aditamentos, réplicas, 
contestações, especificação 
de provas e a interposição de 
todos os recursos cabíveis.  
 
Inspeção carcerária em con-
junto com as Defensorias junto 
à Vara de Execução Penal;   
 
Atribuição para promover dire-
tamente medidas de assistên-
cia jurídica coletiva em favor de 
grupos vulneráveis em sua 
área de atuação, inclusive pe-
rante a segunda instância, 
sempre que entender cabíveis. 
 
Desempenhar funções de atu-
ação estratégica no Estado, 
assim entendidas as questões 
sensíveis e de repercussão re-
gional ou nacional, especial-
mente em favor de Indígenas, 
quilombolas e povos tradicio-
nais; migrações e refúgio; afe-
tados por grandes obras ou 
eventos ambientais; pessoas 
privadas de liberdade; educa-
ção; LGBTQ+; pessoas com 
deficiência;  etc.  
 
Atuação no plano de preven-
ção de violações aos direitos 
humanos, diretamente ou por 
meio da participação em Con-
selhos e Comitês, propor a cri-
ação de políticas públicas e a 
busca pela efetivação dos di-
reitos consagrados na legisla-
ção nacional e nos documen-
tos internacionais. 
 

Defensoria 
Pública Es-
pecializada 
na Promo-
ção e De-
fesa dos Di-
reitos Huma-
nos 

Defensoria 
Pública de 
1ª Instância 
Especiali-
zada de 
Atendimento 
ao Idoso 

Assistência jurídica integral 
aos idosos em causas, indivi-
duais ou coletivas, em que a 
específica condição etária a 
caracterizar fator preponde-
rante na violação de direitos e 
na consideração da pretensão 
apresentada, bem como nas 
causas cuja pretensão esteja 

Defensoria 
Pública Es-
pecializada 
na 
Defesa do 
Idoso 
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relacionada à política de aten-
dimento e proteção disposta 
na Lei nº 10.741/2003 (Esta-
tuto do Idoso), participar de 
eventos e audiências públicas 
relacionados aos direitos da 
pessoa idosa, sem prejuízo 
das atribuições dos demais ór-
gãos de atuação, devendo 
proceder com o atendimento 
inicial, peticionamento e 
acompanhamento processual 
das suas demandas, inclusive 
emendas, aditamentos, répli-
cas, contestações, especifica-
ção de provas e a interposição 
de todos os recursos cabíveis.  

Defensoria 
Pública de 
1ª Instância 
Especiali-
zada em In-
teresses Co-
letivos 

Prestar assistência jurídica nas 
causas em que estejam pre-
sentes direitos difusos, coleti-
vos e individuais homogêneos 
nas quais haja preponderância 
de interesses de pessoas hi-
possuficientes na forma da lei, 
devendo proceder com o aten-
dimento inicial, peticionamento 
e acompanhamento proces-
sual das suas demandas, in-
clusive emendas, aditamentos, 
réplicas, contestações, especi-
ficação de provas e a interposi-
ção de todos os recursos cabí-
veis. 
 
Coordenar a atuação instituci-
onal em matéria de direitos 
coletivos  

1ª Defenso-
ria Pública 
Especiali-
zada de 
Atendimento 
de Interes-
ses Coleti-
vos 

Defensoria 
Pública de 
1ª Instância 
Especiali-
zada em As-
suntos previ-
denciários 

Assistência jurídica nas causas 
relacionadas ao direito previ-
denciário oriundas do Regime 
Próprio de Previdência dos 
servidores públicos do Estado 
do Amazonas e de seus Muni-
cípios, restringindo-se quanto 
aos benefícios a cargo do Re-
gime Geral de Previdência uni-
camente aqueles decorrentes 
de demandas de competência 
da justiça estadual, devendo 
proceder com o atendimento 
inicial, peticionamento e acom-
panhamento processual das 
suas demandas, inclusive 
emendas, aditamentos, répli-
cas, contestações, especifica-
ção de provas e a interposição 
de todos os recursos cabíveis. 
 

Defensoria 
Pública Es-
pecializada 
em Assun-
tos Previ-
denciários 

Defensoria 
Pública 

Assistência jurídica nos pro-
cessos perante a Corte de 

Defensoria 
Pública 

Especiali-
zada junto 
ao Tribunal 
de Contas 
 

Contas nos quais os Interessa-
dos sejam hipossuficientes, ex-
cluídas as atribuições previstas 
em outra especializado, de-
vendo proceder com atendi-
mento inicial, peticionamento e 
acompanhamento processual 
das demandas, emendas, adi-
tamentos, réplicas, contesta-
ções, especificação de provas 
e a interposição de todos os re-
cursos cabíveis, inclusive nas 
Cortes Superiores. 
  

Especiali-
zada junto 
ao Tribunal 
de Contas 

1ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de De-
fesa  
dos Direitos  
Relaciona-
dos à  
Saúde 

Assistência jurídica integral às 
demandas de produtos e servi-
ços de saúde, com atendi-
mento inicial, peticionamento e 
acompanhamento processual 
das demandas relacionadas à 
Saúde, inclusive emendas, adi-
tamentos, réplicas, contesta-
ções, especificação de provas 
e a interposição de todos os re-
cursos cabíveis. 
 

Defensoria 
Pública Es-
pecializada 
de Defesa  
dos Direitos  
Relaciona-
dos à  
Saúde 

2ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia de De-
fesa dos Di-
reitos  
Relaciona-
dos à  
Saúde 

Assistência jurídica integral às 
demandas de produtos e servi-
ços de saúde, com atendi-
mento inicial, peticionamento e 
acompanhamento processual 
das demandas relacionadas à 
Saúde, inclusive emendas, adi-
tamentos, réplicas, contesta-
ções, especificação de provas 
e a interposição de todos os re-
cursos cabíveis. 
 

 

Defensoria 
Pública de 
1ª Instância 
Especiali-
zada em 
Meio Ambi-
ente e 
Questões 
Agrárias 

Acompanhamento dos proces-
sos cíveis e criminais junto à 
VEMAQA, incluindo a  interpo-
sição de recursos, respostas 
do réu e defesas, exceto 
quando se tratar de atuação 
das Defensorias Especializa-
das. 
 
 

Defensoria 
Pública Es-
pecializada 
em Meio 
Ambiente e 
Questões 
Agrárias 

Defensoria  
Pública  
Especiali-
zada de  
Custódia e  
Flagrantes 

Assistência jurídica nas causas 
criminais com audiência de 
custódia designada, devendo 
ainda acompanhar inquérito 
policial decorrente de prisão 
em flagrante, cabendo-lhe, 
quando o Assistido preso não 
constituir advogado e en-
quanto ao auto de prisão em 
flagrante não for distribuído, a 
adoção de todas as medidas 
pertinentes. 
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Acompanhar o resultado dos 
procedimentos administrati-
vos, oriundos de verificação 
em sede da audiência de cus-
tódia, da prática de tortura. 
Exercer as atribuições foren-
ses junto à Central de Inquéri-
tos Policiais. 

Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância Es-
pecializada 
no Atendi-
mento de 
Registros 
Públicos 

Atendimento de demandas em 
matéria de registros públicos e 
propositura de ações judiciais 
em matéria de registros públi-
cos. 
 
Acompanhamento processual 
pelo polo ativo e passivo em to-
das as fases dos feitos em ma-
téria de registros públicos, que 
tramitam na Vara de Registros 
Públicos e Usucapião, inclu-
sive emendas, aditamentos, 
réplicas, contestações, especi-
ficação de provas e a interposi-
ção de todos os recursos cabí-
veis. 
 
 

9ª  Defenso-
ria Pública  
de Atendi-
mento de 
Família, Su-
cessões e  

1ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Especia-
lizada em 
Sucessões 

Atendimento e ajuizamento de 
demandas em matéria de su-
cessões, incluindo alvarás, 
ainda que não afetos a suces-
sões, e inventários; 

 

2ª  Defenso-
ria Pública 
de 1ª Instân-
cia Especia-
lizada em 
Sucessões 

Acompanhamento processual 
pelo polo ativo e passivo em to-
das as fases dos feitos em ma-
téria de sucessões, incluindo 
alvarás e inventários, que tra-
mitam nas Varas de Família e 
de Órfãos e Sucessões, inclu-
sive emendas, aditamentos, 
réplicas, contestações, especi-
ficação de provas e a interposi-
ção de recursos e seu acompa-
nhamento, inclusive nas Cor-
tes Superiores. 

 

1ª Defenso-
ria Pública 
Forense do 
Tribunal do 
Júri (Sumari-
ante) 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 1ª Vara 
do Tribunal do Júri, até o trân-
sito em julgado da sentença de 
pronúncia, impronúncia, des-
classificação ou absolvição su-
mária.  

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 3ª 
Defensoria Pública Forense 
do Tribunal do Júri (Sumari-
ante). 

27ª Defen-
soria Pública 
Forense Cri-
minal de 1º 
Grau 

2ª Defenso-
ria Pública 
Forense do 
Tribunal do 
Júri (Plená-
rio) 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 1ª Vara 
do Tribunal do Júri, a partir do 
trânsito em julgado da sen-
tença de pronúncia, com aten-
dimento dos assistidos e seus 
familiares e correspondentes 
peticionamentos, participação 
da sessão do plenário, ciência, 
recursos, razões e contrarra-
zões de recurso de apelação. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 4ª 
Defensoria Pública Forense 
do Tribunal do Júri (Plenário). 

16ª Defen-
soria Pública 
Forense Cri-
minal de 1º 
Grau 

3ª Defenso-
ria Pública 
Forense do 
Tribunal do 
Júri (Sumari-
ante) 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 2ª Vara 
do Tribunal do Júri, até o trân-
sito em julgado da sentença de 
pronúncia, impronúncia, des-
classificação ou absolvição su-
mária.  

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 5ª 
Defensoria Pública Forense 
do Tribunal do Júri (Sumari-
ante). 

28ª Defen-
soria Pública 
Forense Cri-
minal de 1º 
Grau 

4ª Defenso-
ria Pública 
Forense do 
Tribunal do 
Júri (Plená-
rio) 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 2ª Vara 
do Tribunal do Júri, a partir do 
trânsito em julgado da sen-
tença de pronúncia, com aten-
dimento dos assistidos e seus 
familiares e correspondentes 
peticionamentos, participação 
da sessão do plenário, ciência, 
recursos, razões e contrarra-
zões de recurso de apelação. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 6ª 
Defensoria Pública Forense 
do Tribunal do Júri (Plenário). 

17ª Defen-
soria Pública 
Forense Cri-
minal de 1º 
Grau 

5ª Defenso-
ria Pública 
Forense do 
Tribunal do 
Júri (Sumari-
ante) 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 3ª Vara 
do Tribunal do Júri, até o trân-
sito em julgado da sentença de 
pronúncia, impronúncia, des-
classificação ou absolvição su-
mária.  

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 

29ª Defen-
soria Pública 
Forense Cri-
minal de 1º 
Grau 
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e/ou conflito de teses na 1ª 
Defensoria Pública Forense 
do Tribunal do Júri (Sumari-
ante). 

6ª Defenso-
ria Pública 
Forense do 
Tribunal do 
Júri (Plená-
rio) 

Prestar assistência jurídica nas 
causas de natureza criminal 
em trâmite perante a 3ª Vara 
do Tribunal do Júri, a partir do 
trânsito em julgado da sen-
tença de pronúncia, com aten-
dimento dos assistidos e seus 
familiares e correspondentes 
peticionamentos, participação 
da sessão do plenário, ciência, 
recursos, razões e contrarra-
zões de recurso de apelação. 

Substituto automático em caso 
de impedimentos, suspeições 
e/ou conflito de teses na 2ª 
Defensoria Pública Forense 
do Tribunal do Júri (Plenário). 

18ª Defen-
soria Pública 
Forense Cri-
minal de 1º 
Grau 

 
 

 
ANEXO VII 

Núcleo de Atendimento Prisional 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

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

Realizar atendimento, com atu-
ação no acompanhamento dos 
processos de presos em todos 
os estabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando orienta-
ção jurídica, adotando provi-
dências exclusivamente relaci-
onadas à elaboração de peças 
jurídicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios e 
peças direcionadas à Vara de 
Execução Penal, sem prejuízo 
da atuação das Defensorias 
Pública Forenses de 1º e 2º 
Graus, fazendo intercâmbio de 
informações com o órgão de 
atuação forense junto ao juízo 
correspondente,  encami-
nhando eventuais demandas 
relacionadas às condições do 
preso da unidade prisional às 
Defensores de Direitos Huma-
nos, Forenses Criminais, Espe-
cializada de Execução Penal e 
Ações Coletivas. 
 

 

Defesa integral nos processos 
administrativos para apuração 
de faltas disciplinares dos ape-
nados custodiados nas Unida-
des Prisionais de Manaus, bem 
como o atendimento presencial 
dos apenados nos estabeleci-
mentos prisionais; 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 2ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Atendimento Prisional 

2ª Defenso-
ria Pública 
de 1ª Ins-
tância de  
Atendi-
mento Pri-
sional  

Realizar atendimento, com atu-
ação no acompanhamento dos 
processos de presos em todos 
os estabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando orienta-
ção jurídica, adotando provi-
dências exclusivamente relaci-
onadas à elaboração de peças 
jurídicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios e 
peças direcionadas à Vara de 
Execução Penal, sem prejuízo 
da atuação das Defensorias 
Pública Forenses de 1º e 2º 
Graus, fazendo intercâmbio de 
informações com o órgão de 
atuação forense junto ao juízo 
correspondente,  encami-
nhando eventuais demandas 
relacionadas às condições do 
preso da unidade prisional às 
Defensores de Direitos Huma-
nos, Forenses Criminais, Espe-
cializada de Execução Penal e 
Ações Coletivas. 
 

Defesa integral nos processos 
administrativos para apuração 
de faltas disciplinares dos ape-
nados custodiados nas Unida-
des Prisionais de Manaus, bem 
como o atendimento presencial 
dos apenados nos estabeleci-
mentos prisionais; 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 3ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Atendimento Prisional 

 

 

3ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 

Realizar atendimento, com atu-
ação no acompanhamento dos 
processos de presos em todos 
os estabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando orienta-
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de  Atendi-
mento Pri-
sional  

ção jurídica, adotando provi-
dências exclusivamente relaci-
onadas à elaboração de peças 
jurídicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios e 
peças direcionadas à Vara de 
Execução Penal, sem prejuízo 
da atuação das Defensorias 
Pública Forenses de 1º e 2º 
Graus, fazendo intercâmbio de 
informações com o órgão de 
atuação forense junto ao juízo 
correspondente,  encami-
nhando eventuais demandas 
relacionadas às condições do 
preso da unidade prisional às 
Defensores de Direitos Huma-
nos, Forenses Criminais, Es-
pecializada de Execução Penal 
e Ações Coletivas. 
 
Defesa integral nos processos 
administrativos para apuração 
de faltas disciplinares dos ape-
nados custodiados nas Unida-
des Prisionais de Manaus, bem 
como o atendimento presencial 
dos apenados nos estabeleci-
mentos prisionais; 

 
Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da  4ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Atendimento Prisional. 

 

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

Realizar atendimento, com atu-
ação no acompanhamento dos 
processos de presos em todos 
os estabelecimentos prisionais 
de Manaus, prestando orienta-
ção jurídica, adotando provi-
dências exclusivamente relaci-
onadas à elaboração de peças 
jurídicas liberatórias em rela-
ção aos presos provisórios e 
peças direcionadas à Vara de 
Execução Penal, sem prejuízo 
da atuação das Defensorias 
Pública Forenses de 1º e 2º 
Graus, fazendo intercâmbio de 
informações com o órgão de 
atuação forense junto ao juízo 
correspondente,  encami-
nhando eventuais demandas 
relacionadas às condições do 
preso da unidade prisional às 
Defensores de Direitos Huma-

Atendimento 
prisional – 
presos pro-
visórios 

nos, Forenses Criminais, Es-
pecializada de Execução Penal 
e Ações Coletivas. 
 
Defesa integral nos processos 
administrativos para apuração 
de faltas disciplinares dos ape-
nados custodiados nas Unida-
des Prisionais de Manaus, bem 
como o atendimento presencial 
dos apenados nos estabeleci-
mentos prisionais; 

Atuação nos casos de impedi-
mento e suspeição da 1ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância 
de Atendimento Prisional 

 

 
 

ANEXO VIII 
Núcleo de Defesa da Mulher - NUDEM 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

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

Atendimento inicial da mulher 
em situação de violência de 
gênero, com encaminhamento 
para a rede de proteção; 
Peticionamento nos autos de 
medidas protetivas; 
Ajuizamento e acompanha-
mento de ações coletivas; 
Ajuizamento e queixa-crime; 
Peticionamento inicial,  cum-
primento de sentença e exe-
cução de títulos extrajudiciais, 
em matéria   de família e cível, 
em situação de violência de 
gênero. 
Acompanhamento das deman-
das judiciais cíveis que envol-
vam mulher em situação de vi-
olência de gênero; 
 

1ª Defenso-
ria Pública 
Especiali-
zada de 
Atendimento 
à Mulher em 
situação de 
violência 
Doméstica 

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

Atendimento inicial da mulher 
em situação de violência gê-
nero, com encaminhamento 
para a rede de proteção; 
Peticionamento nos autos de 
medidas protetivas; 
Ajuizamento e acompanha-
mento de ações coletivas; 
Ajuizamento de queixa-crime; 
Peticionamento inicial,  cum-
primento de sentença e exe-
cução de títulos extrajudiciais, 

2ª Defenso-
ria Pública 
Especiali-
zada de 
Atendimento 
à Mulher em 
situação de 
violência 
Doméstica 
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em matéria   de família e cível, 
em situação de violência de 
gênero. 
Acompanhamento das deman-
das judiciais cíveis que envol-
vam mulher em situação de vi-
olência de gênero; 
 

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

Atuação na defesa da mulher 
junto ao 1º Juizado de Violên-
cia Doméstica contra a Mu-
lher, participando das audiên-
cias, peticionamentos nos pro-
cessos criminais e de medidas 
protetivas; 
Acompanhamento de queixa-
crime. 
Acompanhamento das medi-
das protetivas na vara 

 

4ª Defen-
soria Pú-
blica de 1ª 
Instância 
de Atendi-
mento à 
Mulher em 
situação de 
violência 
de gênero 

Atuação na defesa da mulher 
junto ao 2º Juizado de Violên-
cia Doméstica contra a Mu-
lher, participando das audiên-
cias, peticionamentos nos pro-
cessos criminais e de medidas 
protetivas; 
Acompanhamento de queixa-
crime. 
Acompanhamento das medi-
das protetivas na vara 

 

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

Atuação na defesa da mulher 
junto ao 3º Juizado de Violên-
cia Doméstica contra a Mu-
lher, participando das audiên-
cias, peticionamentos nos pro-
cessos criminais e de medidas 
protetivas; 
Acompanhamento de queixa-
crime. 
Acompanhamento das medi-
das protetivas na vara 

 

 

ANEXO IX (Alterado pela Resolução nº 029/2019-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 16.9.2019) 
Núcleo de Defensoria da Infância e Juventude 

 
Órgão de atu-
ação 

Atribuição 
Origem 

1ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e Ju-
ventude 

Tomar todas medidas judiciais 

e extrajudiciais cabíveis ao fiel 

cumprimento dos preceitos do 

Estatuto da Criança e do Ado-

 

lescente quanto ao atendi-

mento na área cível juvenil, se-

jam elas de natureza individual 

ou coletiva, bem como realiza-

ção de atendimento dos assis-

tidos e seus familiares, peticio-

namentos e a atuação nos fei-

tos em trâmites na Vara do Ju-

izado Cível da Infância e da Ju-

ventude  da Cidade de Manaus 

até o trânsito em julgado da 

sentença 

 

 

2ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e Ju-
ventude 
 

Atuar junto ao serviço de aco-

lhimento institucional aten-

dendo aos interesses da cri-

ança ou do adolescente como 

custos vulnerabilis, até mesmo 

quando eles colidirem com os 

interesses de seus pais; atuar 

como curador especial em to-

das as ações de destituição do 

poder familiar, inclusive naque-

las propostas pelo Ministério 

Público, realizar atendimento e 

acompanhamento processual 

dos processos em que o titular 

da 1ª Defensoria Pública Espe-

cializada na Infância e Juven-

tude encontra-se impedido ou 

assistindo a outra parte, reali-

zar inspeção mensal em todas 

as unidades de acolhimento de 

criança e adolescente da ci-

dade de Manaus. 

 

substituto automático da 3ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

da Infância e Juventude 

 

 

Assinado digitalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade 
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC 
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, 
OU=07972486000179, OU=Certificado PJ A1, 
CN=DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS:19421427000191
Data: 2019-11-19 19:59:36

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2019 Ano 5, Edição 1.119 Pág. 56/56 

 

 

 

 

3ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e Ju-
ventude - junto 
à Delegacia 

Realização de atendimento 

dos assistidos e seus familia-

res antes da oitiva informal, 

atuação nas oitivas informais 

realizadas em sede da Delega-

cia de Polícia, atuação no feito, 

realizando pedidos de desin-

ternação, inclusive através de 

habeas corpus, dentre outros 

meios judiciais de defesa dos 

interesses do adolescente até 

o momento da autuação do 

processo, sendo também res-

ponsável por verificar as condi-

ções físicas do estabeleci-

mento no âmbito da Delegacia 

de Polícia em que os adoles-

centes estão alojados, bem 

como se houve o cumprimento 

do prazo em que eles podem fi-

car na delegacia de polícia.  

 

Substituto automático da 4ª 

Defensoria Pública de 1ª Ins-

tância da Infância e Juventude 

 

(Alterada pela Resolução nº 

029/2019-CSDPE/AM, publi-

cada no DOE/DPE em 

16.9.2019) 

 

4ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e Ju-
ventude - Jui-
zado Infracio-
nal 

Realização de atendimento 

dos assistidos e seus familia-

res, peticionamentos e a atua-

ção nos feitos em trâmites na 

vara do juizado infracional da 

infância e juventude da Cidade 

de Manaus até o trânsito em 

julgado da sentença, sendo 

responsável por verificar as 

 

condições físicas do estabele-

cimento no âmbito da Interna-

ção Provisória em que os ado-

lescentes estão internado pro-

visoriamente, realizando inspe-

ção mensal nestes estabeleci-

mentos. 

 

substituto automático da 5ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

da Infância e Juventude 

5ª Defensoria 
Pública de 1ª 
Instância da 
Infância e Ju-
ventude - 
Cumprimento 
de Medidas 
Sócio-educati-
vas 

Atuar no acompanhamento 

das Medidas Socioeducativas, 

propondo todas as medidas 

necessárias aos interesses do 

assistido, individuais ou coleti-

vas, incluindo-se as referentes 

às condições físicas dos esta-

belecimentos de cumprimento 

de medida socioeducativa e 

medida protetiva da capital, 

sendo responsável pelo atendi-

mento do socioeducando e/ou 

de seus familiares, realização 

das audiências da Vara de 

Execução de Medidas Socioe-

ducativas, acompanhamento 

processual e inspeção mensal 

nas unidades de internação e 

semiliberdade existentes na 

Capital. 

substituto automático da 2ª De-

fensoria Pública de 1ª Instância 

da Infância e Juventude 

 

 
*Republicação do anexo da Resolução nº 004/2019 – 
CSPDE/AM, por conter erro na Edição n 1.108 do Diário Ofi-
cial Eletrônico, de 1º/11/2019, Pág. 11 e seguintes.  

Assinado digitalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade 
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC 
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla, 
OU=07972486000179, OU=Certificado PJ A1, 
CN=DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS:19421427000191
Data: 2019-11-19 20:00:01

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191


