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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

III CONCURSO PÚBLICO PARA A CLASSE 
INICIAL DA CARREIRA DE  

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

 
Edital de Retificação nº 02/2018  

 
O Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, no uso das atribuições 
legais, tendo em vista o disposto nos incisos XI 
e XII, do artigo 18 da Lei Complementar 
Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, 
conforme texto consolidado publicado no DOE 
de 21 de março de 2005, e no art. 14, XXI do 
Regimento Interno do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
(Resolução nº 04/2012-CSDPE), com 
observância, ainda, no disposto na Resolução 
nº 028/2017-CSDPE/AM (Regulamento do 
Concurso Público), resolve RETIFICAR os itens 
que seguem: 

 
CAPÍTULO 2. DOS REQUISITOS PARA A 
INVESTIDURA NO CARGO 
Inclua-se o item 2.1.1: 
2.1.1 Considera-se atividade jurídica da 
alínea “j”, do item 2.1: 
I - aquela exercida com exclusividade por 
bacharel em Direito; 
II - o efetivo exercício de advocacia, inclusive 
voluntária, mediante a participação anual 
mínima em 5 (cinco) atos privativos de 
advogado (Lei nº 8.906, 4 de julho de 1994, art. 
1º) em causas ou questões distintas; 
III - o exercício de cargos, empregos ou funções, 
inclusive de magistério superior, que exija a 
utilização preponderante de conhecimento 
jurídico; 
IV - o exercício da função de conciliador junto a 
tribunais judiciais, juizados especiais, varas 
especiais, anexos de juizados especiais ou de 
varas judiciais, no mínimo por 16 (dezesseis) 

horas mensais e durante 1 (um) ano; 
V - o exercício da atividade de mediação ou de 
arbitragem na composição de litígios; 
VI - o exercício de estágio profissional de Direito, 
oficial ou reconhecido por lei. 
§ 1º É vedada, para efeito de comprovação de 
atividade jurídica, a contagem de qualquer 
atividade anterior à obtenção do grau de 
bacharel em Direito, ressalvada a hipótese do 
inciso VI do caput. 
§ 2º A comprovação do tempo de atividade 
jurídica relativamente a cargos, empregos ou 
funções não privativos de bacharel em Direito 
será realizada mediante certidão 
circunstanciada, expedida pelo órgão 
competente, indicando as respectivas 
atribuições e a prática reiterada de atos que 
exijam a utilização preponderante de 
conhecimento jurídico, cabendo à Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, em decisão 
fundamentada, analisar a validade do 
documento. 
 
CAPÍTULO 13. DA PROVA DE TÍTULOS 
ITEM 13.6.1, ALÍNEA “J” DO QUADRO DE 
ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO 
DE TÍTULOS 

ALÍNEA TÍTULOS 
PONTOS 
DE CADA 
TÍTULO 

LIMITE 
POR 

TÍTULO 

J 

Efetivo exercício de 
advocacia, inclusive 
voluntária, mediante a 
participação anual mínima 
em 5 (cinco) atos privativos 
de advogado (Lei nº 8.906, 4 
de julho de 1994, art. 1º) em 
causas ou questões 
distintas, mediante certidão 
circunstanciada expedida 
pela autoridade judiciária 
competente, excetuados os 
que eventualmente serão 
utilizados como 
comprovação de atividade 
jurídica, para fins de 
investidura no cargo. 

0,25 por 
ano 

1,25 
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ANEXO I 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Exclua-se, em Direito Processual Civil: 
“Regimento Interno do TJ/BA, do STJ e STF”  
 
Inclua-se, em Direito Processual Penal: 
8. Aspectos processuais da legislação penal 
especial: abuso de autoridade; crimes 
hediondos; organização criminosa; tortura; 
crimes de menor potencial ofensivo; proteção 
a vítimas e a testemunhas; desarmamento; lei 
de drogas; violência doméstica e familiar 
contra a mulher; trânsito; meio ambiente; 
crimes de preconceito; crimes contra as 
relações de consumo; estatuto do idoso. 
9. Prerrogativas e garantias dos defensores 
públicos relacionadas com o processo penal. 
Assistência jurídica integral e gratuita: 
aspectos processuais. 
 
Leia-se como segue e não como constou, 
em Execução Penal: 
1. Evolução histórica, crise e alternativas. Lei 
de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984). 
Assistência na execução penal. Trabalho. 
Direitos e deveres dos presos. Disciplina na 
execução penal. 
2. Execução Penal e Constituição. Garantias 
penais e processuais penais na execução 
penal. Execução Penal e Direitos Humanos. 
Jurisdicionalização da execução penal.  
3. Progressão de regime. Livramento 
condicional. Remição. Autorizações de saída. 
Indulto e comutação (Decreto de 12/04/2017).  
4. Órgãos da execução penal. A Defensoria 
Pública na execução penal. Estabelecimentos 
penais.   
5. Execução das penas privativas de liberdade. 
Execução das penas restritivas de direitos. 
Execução da pena de multa. Medida de 
segurança. Lei nº 10.216/2001. Reforma 
psiquiátrica.  

6. Tutela individual e coletiva de direitos na 
execução penal. Regras mínimas para o 
tratamento de pessoas presas: plano nacional 
e internacional de proteção. As Regras de 
Mandela.  
 
 
Os demais itens do referido Edital permanecem 
inalterados. 

 
 

Manaus/AM, 16 de janeiro 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral 

Presidente do Conselho Superior 
 
 
 
ATO NORMATIVO Nº 001/2018-CG/DPE/AM 
  

ESTABELECE O SISTEMA DE 
RELATÓRIO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS (SRDPE/AM) COMO 
MEIO DE INFORMAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOS DEFENSORES 
PÚBLICOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

  

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 20, X, da Lei Complementar do 
Amazonas nº 01, de 30 de março de 1990, 
assim como pelo art. 9º, da Resolução nº 
011/2012-CSDPE/AM, publicada no DOE em 
13/09/2012, 
  
CONSIDERANDO o disposto no art. 20, XI, da 
Lei Complementar do Amazonas nº 01, de 30 
de março de 1990. 
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CONSIDERANDO a necessidade de aferição 
da produtividade dos Defensores Públicos, 
inclusive como fonte de dados estatísticos para 
fins de transparência e planejamento da 
atuação institucional. 
  
CONSIDERANDO o disposto no art. 89, XII, da 
Lei Complementar do Amazonas nº 01, de 30 
de março de 1990, que estabelece o dever 
funcional de apresentação de relatórios de 
atividades dos Defensores Públicos ao 
Corregedor Geral. 
  
CONSIDERANDO a premência da 
modernização dos meios de obtenção e 
processamento informatizado destes dados, 
em consonância com o princípio da eficiência 
administrativa. 
  

RESOLVE: 
  

Art. 1º. O relatório mensal de atividades dos 
Defensores Públicos, previsto no art. 89, XII, 
da Lei Complementar do Amazonas nº 01, de 
30 de março de 1990, será apresentado, única 
e obrigatoriamente, mediante o Sistema de 
Relatórios da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (SRDPE/AM), conforme as 
disposições deste ato. 
  
§ 1º. A Corregedoria Geral poderá exigir 
relatório específico de atividades dos 
defensores públicos quanto à atuação 
finalística ou ao desempenho de função em 
qualquer órgão da Administração. 
  
§ 2º. Ficam dispensados da apresentação do 
relatório de que trata este ato os Defensores 
Públicos que estejam legalmente afastados 
das atividades institucionais. 
  

Art. 2º. O Sistema de Relatórios da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas (SRDPE/AM) 
será acessado e operado exclusivamente pela 
rede mundial de computadores (internet), no 
endereço eletrônico 
http://www.srdpeam.com.br/, mediante 
identificação de usuário e senha previamente 
cadastrados. 
  
§1º. O registro das atividades no sistema 
deverá ser feito concomitantemente com a 
execução dos atos pelos órgãos de atuação da 
Defensoria Pública. 
  
§2º. Na impossibilidade de registro 
concomitante com a execução dos atos, pelo 
acúmulo de serviço ou por questões 
operacionais, os atos deverão ser preenchidos, 
mediante justificativa, em campo próprio, 
assim que cessado o motivo que impossibilitou 
o registro do ato. 
  
§3º. Nos casos em que não for possível a 
concomitância dos registros, a Corregedoria 
Geral, com auxílio de outros órgãos técnicos 
da Defensoria Pública, poderá verificar a 
veracidade da justificativa apresentada, 
procedendo a responsabilização do usuário 
recalcitrante em caso de inveracidade, ou 
atestando e emitindo orientação quando 
constatada a impossibilidade. 
  
§4º. Os Defensores Públicos deverão habilitar-
se diretamente ao uso do SRDPE/AM, 
mediante criação de conta de acesso, no link 
próprio constante da página inicial do sistema, 
assim como procederão a habilitação e 
manutenção dos auxiliares de seu órgão de 
atuação, cabendo-lhe a responsabilidade 
quanto a estes procedimentos. 
  
§5º. A responsabilidade pelo sigilo dos dados 
de acesso é pessoal de cada usuário, 
implicando em dever funcional, na forma da lei 
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e dos demais atos normativos da Defensoria 
Pública. 
  
Art. 3º. Devem ser registradas no SRDPE/AM 
todas as atividades efetivamente realizadas 
pelos órgãos de atuação da Defensoria Pública 
através de cada um de seus agentes, 
defensores ou auxiliares, considerando-se e 
utilizando-se, para o registro de cada fase do 
atendimento, os atos possíveis previamente 
listados no respectivo campo do sistema. 
 
§1º. Caso os Defensores Públicos entendam 
haver necessidade de inclusão de outros atos, 
além dos previamente listados nos campos do 
SRDPE/AM, ou a alteração dos já existentes, 
deverão encaminhar a solicitação ao 
coordenador da área correspondente, o qual, 
após consulta aos demais membros, emitirá 
parecer sobre a conveniência da inclusão ou 
alteração pretendida e encaminhará ao 
Corregedor Geral, que decidirá sobre a 
modificação do sistema. 
  
§2º. As divergências observadas nos registros, 
quanto ao desenvolvimento regular dos 
serviços prestados pela Defensoria Pública, 
evidenciadas pelo incorreto ou inadequado 
preenchimento dos formulários do sistema, 
darão ensejo a inspeção ou correição 
extraordinária pela Corregedoria Geral. 
  
Art. 4º. O descumprimento dos deveres 
regulamentados neste Ato Normativo implicará 
na indicação de não concessão ou de 
suspensão de férias e licenças a ser 
encaminhada ao Defensor Público Geral, sem 
prejuízo da abertura de competente 
procedimento disciplinar. 
  
Art. 5º. Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial o Ato Normativo nº 
001/2017-GCG/DPE/AM, extinguindo-se os 
modelos de relatórios anteriormente utilizados. 

  
Art. 6º. Este Ato Normativo entre em vigor na 
data de sua publicação, sendo a utilização do 
SRDPE/AM obrigatória a partir do dia 1º de 
fevereiro de 2018. 
  

Manaus, 16 de janeiro de 2018. 
 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Corregedor Geral - DPE/AM 

 
 
 
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2018-CG/DPE/AM 
 
 
Considerando que os direitos fundamentais à 
livre manifestação do pensamento e à 
inviolabilidade da liberdade de consciência 
devem conviver harmonicamente com outros 
direitos e garantias também previstos no texto 
constitucional, tais como a isonomia e a 
inviolabilidade à intimidade e à vida privada; 
 
Considerando que a Defensoria Pública tem 
como objetivos a primazia da dignidade da 
pessoa humana e a redução das desigualdades 
sociais, a afirmação do Estado Democrático de 
Direito, a prevalência e efetividade dos direitos 
humanos e a garantia dos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório, nos termos do artigo 3º-A da Lei 
Complementar nº 80/94;    
 
Considerando que, de acordo com o artigo 89, 
incisos IX e XI, da Lei Complementar Estadual 
nº 01/1990, são deveres dos Membros da 
Defensoria Pública do Estado manter conduta 
compatível com o exercício das funções e 
resguardar o sigilo sobre o conteúdo de 
documentos ou informações obtidas em razão 
do cargo ou função e que, por força de lei, 
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tenham caráter sigiloso; 
 
Considerando o amplo alcance das 
publicações em redes sociais, que, ainda que 
originadas em um grupo restrito, podem acabar 
por ser divulgadas indistintamente, de forma 
permanente e exponencial, inclusive 
desconectadas de seu contexto original; 
 
Considerando que, em manifestações em 
redes sociais, a separação entre as esferas 
pessoal e profissional não é clara, de modo que, 
mesmo que seu autor não se identifique como 
Membro, Servidor ou qualquer outro 
colaborador da Defensoria Pública em seu perfil 
pessoal, suas publicações podem ser 
vinculadas à Instituição em razão da posição 
pública que ocupa no meio social; 
 
Considerando, enfim, que compete à 
Corregedoria Geral da Defensoria Pública, nos 
termos do artigo 19 da Lei Complementar 
Estadual nº 01/1990, orientar e fiscalizar a 
atividade funcional e a conduta pública dos 
Membros, Servidores e demais colaboradores 
da instituição, bem como a regularidade do 
serviço; 
 
Considerando a deliberação do Egrégio 
Conselho Superior da Defensoria Pública, na 
ocasião da 17ª Reunião Ordinária, datada de 
29/09/2017, que apresentou sugestões a 
constar da Recomendação apresentada por 
este órgão correicional; 
 
A Corregedoria Geral da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas recomenda aos 
Defensores Públicos, Servidores e seus demais 
colaboradores que, ao manifestarem opiniões 
pessoais em suas páginas nas redes sociais se 
abstenham de as vincular à Defensoria Pública 
ou a sua atuação funcional, em consonância 
com seus deveres éticos e em face dos 
princípios, objetivos e funções institucionais. 

 
Recomenda-se, de igual forma, aos 
Defensores Públicos, Servidores e Estagiários 
que evitem publicar em suas páginas pessoais 
em redes sociais conteúdos que possam ser 
interpretados como atos de preconceito em 
razão de origem, raça, sexo, cor, idade ou de 
discriminação de qualquer outra natureza, 
contrastando com os objetivos da Defensoria 
Pública.  
 
Recomenda-se, também, aos Defensores 
Públicos, Servidores e seus demais 
colaboradores que se abstenham de publicar 
em suas páginas pessoais em redes sociais 
comentários que de qualquer forma permitam 
ou facilitem a identificação por terceiros de 
informações de caráter reservado sobre casos 
concretos judiciais ou extrajudiciais de que 
tenham tomado conhecimento no exercício de 
suas funções.  
 
Recomenda-se,  ainda, aos órgãos 
administrativos da Defensoria Pública a 
imprescindível diligência na manifestação de 
posicionamentos institucionais sobre questões 
relevantes à opinião pública, colhendo-se 
primeiramente, em casos como tais, o 
entendimento majoritário de seus membros, ou 
do órgão de atuação especializado na matéria. 
 
Recomenda-se, por fim, aos Defensores 
Públicos e Servidores que utilizem o e-mail 
institucional exclusivamente para fins 
relacionados à atividade funcional e que 
mantenham o respeito e a urbanidade no trato 
com os destinatários das mensagens, ainda 
que no âmbito privado e no relacionamento 
recíproco entre membros, servidores e demais 
colaboradores da Defensoria Pública. 

  

A inobservância às presentes 
recomendações importará na adoção dos 
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procedimentos administrativos 
disciplinares conforme as normas 
estabelecedoras de deveres, vedações e 
conduta ética dos membros, servidores e 
demais colaboradores da Defensoria 
Pública.  

  

Manaus, 16 de janeiro de 2018. 

  

 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 

Corregedor Geral da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas 
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