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PORTARIA N.º 902/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.006504/2018-88, datado de 19.09.2018; 
 

RESOLVE: 
CONSIDERAR AUTORIZADO o 
deslocamento do Defensor Público: 

Nome: SERGIO ENRIQUE OCHOA GUIMARÃES 
Cargo: Defensor Público de 4ª Classe 
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 
Destino: Rio Preto da Eva/AM 
Período: 17 a 19.09.2018 
Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 431,87 
3. Valor das Diárias: R$ 1.295,61 
Objetivo / Justificativa 
Realizar atendimento na Comarca do Município de 
Rio Preto da Eva/AM, integrante do Polo de 
Itacoatiara/AM. 

   
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 
25 de setembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
 Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 903/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.0006650/2018-11, datado de 
25/09/2018; 

RESOLVE: 
LOTAR os servidores abaixo relacionados, a 
fim de desempenharem suas atividades nas 
Defensorias Públicas, conforme as seguintes 
especificações; 
 

NOME CARGO LOTAÇÃO CHEFIA 
IMEDIA

TA 
Camila 
Cruz da 
Silva 

Assistente 
Técnico 
em TI – 
Assistente 
Técnico de 
Suporte 

Centro de 
Tecnologia 
da 
Informação 

Rudson 
Fernand
es 
Nunes 

Gabriela 
de 
Almeida 
Bessa 

Analista 
Social de 
Defensoria 
– ESP. 
Psicologia 

9ª 
Defensoria 
Pública de 
Atendiment
o de 
Família, 
Sucessões 
e Registros 
Públicos 
(PAC Via 
Norte) 

Heloísa 
Helena 
Queiroz 
de 
Matos 
Canto 

Rute 
Pacheco 
Nobre 

Assistente 
Técnico de 
Defensoria 
– Técnico 
Administrat
ivo 

Diretoria 
Adjunta 
Administrat
iva 

Adriana 
Monteir
o 
Ramos 
Tenuta 
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Talyson 
Alexandr
e do 
Nascime
nto 
Barbosa 

Assistente 
Técnico de 
Defensoria 
– Técnico 
Administrat
ivo 

Diretoria 
Adjunta 
Administrat
iva 

Adriana 
Monteir
o 
Ramos 
Tenuta 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 26 de setembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 904/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 
9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, 
datada de 05/07/2018, que delegou ao 
Subdefensor Público Geral, as funções de 
organização e designação de membros para 
substituição em casos de férias, folgas, 
licenças e demais casos de afastamentos 
previstos em lei. 

 
RESOLVE: 

I – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª 
Classe Karleno José Pereira, para exercer 
cumulativamente suas funções na 15ª 
Defensoria Pública Forense Criminal de 1ª 
Grau, pelo período de 01 a 19 de outubro de 
2018; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcionais ao período supracitado, sobre 
os vencimentos do Defensor Público 
mencionado neste ato, na forma do art. 40, § 
3º, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 26 de setembro de 2018. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 

 
PORTARIA N.º 905/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
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março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada 
de 05/07/2018, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
I – DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª 
Classe Suyanne Soares Loiola, para exercer 
cumulativamente suas funções na 15ª 
Defensoria Pública Forense Criminal de 1ª Grau, 
pelo período de 22 a 26 de outubro de 2018; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcionais ao período supracitado, sobre os 
vencimentos do Defensor Público mencionado 
neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 26 de setembro de 2018. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 906/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º 
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 
2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 

tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2013-
CSDPE/AM, que regulamenta o Plantão dos 
Defensores Públicos do Estado do Amazonas, 
com recentes alterações promovidas pela 
Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, publicada 
no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 
nº 492/2017, de 1 de agosto de 2017; 
CONSIDERANDO o teor da *Portaria nº 
0557/2018-GDPG/DPE/AM, que estabeleceu 
a Comissão de Plantão e Custódia da 
Defensoria Pública para o período de 03 a 30 
de setembro de 2018; 
CONSIDERANDO a solicitação formulada 
pela Defensora Pública Carolina Matos 
Carvalho Norões, através do Memo nº 
075/2018-DPE/FAMÍLIA, datado de 26 de 
setembro de 2018; 

RESOLVE: 
I – EXCLUIR a Defensora Pública Carolina 
Matos Carvalho Norões do Anexo I da 
Portaria nº 0557/2018-GDPG/DPE/AM, 
republicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, edição nº 792/2018, de 26 de junho 
de 2018; 
II – INCLUIR, em seu lugar, o Defensor Público 
Miguel Henrique Tinoco de Alencar no 
Anexo I da Portaria nº 0557/2018-
GDPG/DPE/AM, republicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, edição nº 792/2018, de 
26 de junho de 2018, para atuação na Custódia 
2, no período de 24 a 30/09. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 27 de setembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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RESOLUÇÃO Nº 018/2018-CSDPE/AM 
 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
considerando a proximidade do término do 
mandato do cargo de Corregedor Geral, que se 
dará no dia 31 de outubro de 2018, e, nos 
termos do Art. 104, da Lei Complementar 80/94, 
com redação dada pela Lei Complementar nº 
132/2009 e Art. 18, inciso XV, da Lei 
Complementar Estadual nº 01/90, 
 

RESOLVE: 
 
Artigo 1º O Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, mediante 
publicação desta Resolução no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e afixada na sede da Defensoria 
Pública, torna público o procedimento para 
formação da lista tríplice para escolha do 
Corregedor Geral da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, para mandato de 02 
(dois) anos, na forma aqui regulada. 
 
Artigo 2º A eleição para a formação da lista 
tríplice será realizada em Sessão Extraordinária 
deste órgão colegiado, restrita aos seus 
membros, na data de 23 de outubro, às 14:00 
horas, mediante voto pessoal, plurinominal, 
secreto e obrigatório de cada membro do 
Conselho Superior em efetivo exercício. 
 
Parágrafo único. A Sessão Extraordinária 
reger-se-á pelas normas do Regimento Interno 
do Conselho Superior da Defensoria Pública e 
pelo disposto nesta Resolução. 
 
Artigo 3º O voto na eleição para formação da 
lista tríplice para escolha do Corregedor Geral 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
obedecerá as seguintes disposições: 
I – cada conselheiro poderá votar em até 03 

(três) Defensores Públicos, dentre aqueles 
regularmente habilitados na forma desta 
resolução, mediante nominação inequívoca do 
candidato; 
II – serão considerados nulos os votos 
rasurados ou que assinalem número superior 
de candidatos quantificados no inciso anterior; 
 
Artigo 4º Para ser habilitado como candidato, 
o Defensor Público deverá, comprovadamente 
e no momento do requerimento de sua 
habilitação, atender aos seguintes requisitos, 
dispostos na Lei Complementar do Estado do 
Amazonas n.º 01, de 30 de março de 1990 e 
suas alterações posteriores, observadas as 
disposições da Lei Complementar Nacional n.º 
80, de 12 de janeiro de 1994, com a redação 
dada pela Lei Complementar n.º 132, de 7 de 
outubro de 2009: 
I – ser integrante da carreira de Defensor 
Público de 1ª Classe do Estado do Amazonas; 
II – estar em efetivo exercício das funções do 
cargo; 
III – não estar incurso em quaisquer das causas 
de inelegibilidade previstas nesta resolução. 
 
Artigo 5º São inelegíveis os membros da 
Defensoria Pública que: 
I - tiverem sido condenados por crimes dolosos, 
com decisão transitada em julgado; 
II - tiverem sido condenados a pena disciplinar 
e desde que não reabilitados; 
§1º O membro nato ou eleito do Conselho 
Superior candidato à eleição disciplinada nesta 
resolução estará automaticamente impedido de 
votar. 
§2º A inelegibilidade será declarada de plano e 
fundamentadamente pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública. 
 
Artigo 6º O Defensor Público que pretenda 
candidatar-se à eleição prevista no artigo 1º, 
deverá apresentar seu requerimento de 
habilitação junto à Secretaria do Conselho 
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Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas até às 14:00 horas do dia 05 de 
outubro de 2018. 
§1º A Secretaria do Conselho Superior da 
Defensoria Pública fará publicar no Diário 
Oficial Eletrônico da Defensoria Pública a lista 
com os inscritos para fins de impugnação em 08 
de outubro de 2018. 
§2º Os Interessados terão até às 14:00 horas 
do dia 10/10/2018 para apresentar, junto a 
Secretaria do Conselho, eventual pedido de 
impugnação a candidatura de quaisquer dos 
candidatos. 
§3º A Secretaria do Conselho comunicará 
imediatamente os candidatos impugnados, que 
terão prazo para manifestação até às 14:00 
horas do dia 15 de outubro de 2018. 
§4º Havendo impugnações, o Conselho reunir-
se-á extraordinariamente no dia 17 de outubro, 
às 08:00 horas, para deliberação. 
§5º A Secretaria do Conselho fará publicar, no 
Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública, 
no dia 18 de outubro, a lista definitiva de 
candidatos habilitados ao Cargo de Corregedor 
Geral. 
 
Artigo 7º Encerrada a votação e feita a 
apuração dos votos, o Presidente da Sessão 
Extraordinária do Conselho Superior organizará 
a lista em ordem decrescente de votação, 
proclamando a composição da lista com os três 
candidatos mais votados. 
 
Artigo 8º A lista tríplice será encaminhada ao 
Defensor Público-Geral do Estado no primeiro 
dia útil após a eleição, observado o disposto no 
Art. 104, da Lei Complementar nº 80/94, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 
132/2009. 
 
Artigo 9º Esta resolução entrará em vigor na 
data da sua publicação. 
 
Registre-se. Publique-se. 

Manaus/AM, 27 de setembro de 2018. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
 
 
 
RECOMENDAÇÃO nº 01/2018 DA 
COORDENAÇÃO TEMÁTICA DA ÁREA 
CÍVEL  

A COORDENADORA TEMÁTICA DA ÁREA 
CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
70, incisos I, II, VIII da Resolução nº 001/2013-
CSDPE/AM – Regimento Interno da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas;  

CONSIDERANDO que compete aos 
Defensores Públicos Coordenadores 
organizar, dirigir, orientar e supervisionar as 
atividades desenvolvidas pelos Defensores 
Públicos que atuem em suas áreas, baixando 
normas procedimentais que considerem 
importantes e necessárias para o correto 
cumprimento da missão constitucional da 
Defensoria Pública;  

CONSIDERANDO o período de instalação da 
coordenação cível e as questões 
apresentadas e deliberadas nas reuniões 
bimestrais já realizadas, desde agosto de 
2017, na qual se verificou a necessidade de 
aprimoramento na organização interna da 
instituição e no serviço prestado aos usuários;  

CONSIDERANDO a necessidade de 
uniformizar a atuação institucional através da 
padronização das peças técnico processuais, 
levando em consideração as análises do novo 
Código de Processo Civil, bem como da 
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doutrina e jurisprudências mais modernas, no 
intuito de auxiliar os Defensores Públicos e 
toda equipe de apoio (servidores e estagiários 
da Defensoria Pública) para oferecerem um 
atendimento e acompanhamento processual 
com mais qualidade e a evitar eventuais 
prejuízos aos assistidos;  

RESOLVE: 

Apresentar uma compilação doutrinária, 
legislativa e/ou jurisprudencial, contendo 
recomendações gerais e específicas a serem 
observadas pelos órgãos de atuação da área 
cível da DPE/AM. 

Manaus, 21 de setembro de 2018. 

Caroline Pereira de Souza 
Coordenadora Temática Cível 

 
Hélvia Socorro Fernandes de Castro Pereira 

Subcoordenadora da Área Cível 

 

RECOMENDAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS DE 
ATUAÇÃO NA ÁREA CÍVEL DA DPE/AM.  

I- Orientações gerais: 

1. Recomenda-se que sejam mantidos 
atualizados os cadastros dos assistidos no 
Próton, além de que seja registrado em 
todos os locais possíveis os telefones dos 
assistidos, possibilitando, assim, a 
comunicação rápida e direta sobre 
diligências e demais atos processuais.  

JUSTIFICATIVA: A manutenção de 
informações atuais, principalmente do contato 
telefônico, permite evitar o deslocamento 

desnecessário do assistido e, por conseguinte, 
dispêndio financeiro, até o local de atuação da 
defensoria respectiva para buscar informações 
sobre a demanda ajuizada. Por conta disso, 
saliente-se que apenas quando for impossível 
a comunicação direta por telefone, é que 
devem ser consideradas as medidas 
secundárias da intimação pessoal por carta, 
enviada pelo próprio defensor, ou pedido de 
intimação pessoal ao juízo (art. 186, §2º, 
CPC). Deste modo, a prestação jurisdicional 
se tornará mais hábil e efetiva.  

2. Recomenda-se que aos defensores 
públicos em atuação perante os núcleos de 
atendimento inicial que, seja realizada uma 
tentativa extrajudicial prévia de solução do 
conflito quando cabível, seja por 
conciliação ou por mediação e, que 
indiquem nas petições iniciais este fato, 
juntando cópia do termo se infrutífera a 
composição. 

JUSTIFICATIVA: Embora obrigatória a 
realização da audiência de 
conciliação/mediação, já há entendimento no 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no 
sentido de que se for comprovada a realização 
de uma tentativa de mediação ou conciliação 
pré-processual pela Defensoria Pública, pode 
ser dispensada a audiência inicial de 
conciliação ou mediação, a fim de se evitar a 
repetição da experiência infrutífera e a perda 
de tempo para o autor da demanda.  

Neste sentido é o primeiro enunciado 
aprovado pelo grupo de trabalho organizado 
pelo TJ/RJ em mediação: “Se qualquer das 
partes comprovar a realização de mediação ou 
conciliação pré-processual nos seis meses 
antecedentes à propositura da demanda, o 
magistrado poderá dispensar a audiência 
inicial de mediação ou conciliação desde que 
tenha tratado da questão objeto da ação e sido 
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conduzida por mediador ou conciliador com 
formações teórica e prática em instituições 
credenciadas no NUPEMEC ou no CNJ, ou 
promovida pela Defensoria Pública, Ministério 
Público ou Ordem dos Advogados do Brasil.” 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça 
promoveu a “I Jornada de Prevenção e 
Solução Extrajudicial de Litígios”, realizada em 
Brasília, no Conselho da Justiça Federal, na 
qual foi aprovado o seguinte enunciado n. 29: 
“Caso qualquer das partes comprove a 
realização de mediação ou conciliação 
antecedente à propositura da demanda, o 
magistrado poderá dispensar a audiência 
inicial de mediação ou conciliação, desde que 
tenha tratado da questão objeto da ação e 
tenha sido conduzida por mediador ou 
conciliador capacitado”. 

Assim, recomenda-se que seja juntada com a 
inicial, cópia do termo de conciliação ou 
mediação, visando a dispensa da audiência e 
o ganho de tempo da parte autora.  

3. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de 
atendimento inicial que se, 
excepcionalmente, houver demora em mais 
de 6 meses para o ajuizamento de uma 
ação, que seja novamente contatado o 
assistido para verificar se houve mudanças 
significativas que possam influir no 
sucesso da demanda.  

JUSTIFICATIVA: Apesar de se ter 
conhecimento da grande demanda nos 
atendimentos iniciais, mostra-se razoável o 
estabelecimento de um prazo, até 6 meses 
(ATENTANDO-SE AO PRAZO 
PRESCRICIONAL), para que seja proposta a 
peça inicial, a fim de se evitar prejuízos aos 
assistidos que buscam uma solução rápida 

para seus conflitos e para também evitar o 
desprestígio da instituição.  

Passado esse prazo, vê-se como de extrema 
necessidade o restabelecimento de novo 
contato com o assistido, a fim de se precaver 
de eventual improcedência da ação por conta 
do perecimento do direito, prescrição, 
mudança na situação fática, outras provas que 
não foram juntadas, a perda de interesse em 
judicializar, dentre outras, situações causadas 
pela demora excessiva do ajuizamento.  

4. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de 
atendimento inicial que seja prudente, 
antes de elaborar a peça inicial, a pesquisa 
no e-SAJ acerca da existência de outro(s) 
processo(s) em nome do assistido. 

JUSTIFICATIVA: mostra-se necessária tal 
medida para se evitar futura alegação de 
litispendência ou demanda semelhante em 
relação à causa de pedir e/ou pedido, que foi 
instruída com provas mais completas, a fim de 
serem consideradas também na ação a ser 
ajuizada. 

5. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de 
atendimento para que observem o 
adequado endereçamento, inclusive no 
momento do cadastramento no e-saj, a fim 
de indicar corretamente o juízo a qual é 
dirigida a petição inicial. 

JUSTIFICATIVA: Se faz necessária maior 
cautela ao indicar o endereçamento, a fim de 
evitar que a ação seja proposta em juízo 
absolutamente incompetente, retardando o 
andamento processual, e prejudicando o 
assistido.  
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6. Recomenda-se que aos defensores 
públicos em atuação perante os núcleos de 
atendimento inicial que nas demandas que 
envolvam a fazenda pública estadual, seja 
aberto um tópico na petição inicial referente 
ao pedido de honorários de sucumbência. 

JUSTIFICATIVA: Em decorrência (i) do art. 4º, 
inciso XXI, da LC 80/1994, de que é função 
institucional da Defensoria Pública executar e 
receber as verbas sucumbenciais decorrentes 
de sua atuação, inclusive quando devidas por 
quaisquer entes públicos (alteração dada pela 
Lei Complementar nº 132/09), (ii) da EC 
80/2014 que consolidou a autonomia 
orçamentária da Defensoria Pública e (iii) do 
julgamento do STF no RE 1140005-RJ que 
reconheceu a existência de repercussão geral 
da questão constitucional relativa ao 
pagamento de honorários à Defensoria 
Pública, em litígio com ente público ao qual 
vinculada (tema 1002). Ademais, o próprio 
Tribunal de Justiça do Amazonas por 
entendimento de suas três Câmaras Cíveis já 
reconheceu a possibilidade de condenação do 
mesmo ente federado que integra a Defensoria 
Pública em honorários sucumbenciais1 

7. Recomenda-se aos defensores públicos 

                                                 
1  TJ-AM- Apelação Cível: 0612236- 90.2013.8.04.0001 
AM, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 
21/08/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 
Justiça do dia 29/08/2017 
 TJ-AM- Apelação Cível: 0631359-40.2014.8.04.0001 
AM, Relator: ARI Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 
09/10/2017, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 
da Justiça do dia 25/10/2017 
 TJ-AM- Apelação Cível: 0613117-962015.8.04.0001 
AM, Relator: Paulo Lima, Data deJulgamento: 30/10/2017, 
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 
dia 13/11/2017 
 
2     Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Co-
mentado, p. 513, Editora RT, 1997: “Requisito básico. Deve ser 
tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, so-
mente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportu-
nidade para a citação por edital.” 

em atuação perante os núcleos forenses 
cíveis que quando houver intimação pelo 
juízo para manifestação acerca da não 
localização do réu pelo oficial de justiça, 
citado para contestar, que primeiramente 
sejam requeridas consultas nos cadastros 
de órgãos públicos ou de concessionários 
de serviços públicos, a fim de obter 
informações acerca do atual endereço do 
requerido. E somente se infrutíferas tais 
tentativas, é que seja pedida a citação por 
edital, pois só assim restará considerado o 
réu em local ignorado ou incerto (art. 256, § 
3º, do CPC). 

JUSTIFICATIVA: Tem se verificado que diante 
da resposta negativa da diligência cumprida 
pelo oficial de justiça, o juízo tem decidido pela 
imediata citação por edital, sem que antes 
requisite informações sobre o endereço do réu 
conforme dispõe o art. 256, § 3º, do CPC. Esta 
decisão precipitada configura nulidade da 
citação editalícia por ausência de esgotamento 
de todas as medidas possíveis de sua 
localização, conforme entendimento 
doutrinário2 e jurisprudencial3. Deste modo, a 
orientação se faz necessária para que haja 
uma manifestação prévia da Defensoria, a fim 
se evitar a nulidade do ato, e, por conseguinte 

3  DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE ABER-
TURA DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CI-
TAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA 
APÓS INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO 
DOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é 
possível quando esgotados os meios para localização dos 
réus para citação pessoal, após diversas tentativas infrutífe-
ras. Não há nulidade no ato citatório se além dos endereços indi-
cados pelo autor, foram diligenciados todos os endereços resul-
tantes da pesquisa ao BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD. 2. 
Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF - APC: 
20120110393979, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julga-
mento: 28/10/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publi-
cado no DJE: 04/11/2015. Pág.: 309) 
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uma demora maior no andamento processual.  

II- Orientações específicas: 

1. Recomenda-se aos defensores públicos, 
ao elaborarem a petição inicial, que, sempre 
que o assistido não deseje a realização da 
audiência de conciliação ou mediação 
prevista no art. 334 do CPC, tal fato seja 
indicado na petição inicial, com assinatura 
da parte, evitando, com isso, a realização 
de ato processual desnecessário e a 
eventual cominação de multa ao assistido 
que faltar à audiência (art. 334, § 8º, do 
CPC). 

 
JUSTIFICATIVA: Com a sistemática do novo 
CPC, a audiência de conciliação ou mediação 
torna-se obrigatória no procedimento comum, 
devendo ser realizada antes da apresentação 
da defesa do réu, havendo cominação de 
multa à parte que falta injustificadamente à 
audiência. A nova legislação somente 
dispensa a realização da audiência, em causas 
em que não se admita a autocomposição ou se 
ambas as partes manifestarem desinteresse. 
Por isso, sugere-se que, sempre que o autor 
informar que não tem interesse na conciliação, 
tal informação seja inserida na petição inicial.  
 
2. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que, sempre que for proposta 
ação versando sobre tese jurídica que 
tenha precedente em sentido contrário, a 
fim de evitar julgamento de improcedência 
liminar do pedido (art. 332 do CPC), 
justifiquem na exposição fática da petição 
inicial a diferença entre a hipótese fática da 
petição e aquela contida no precedente, 
realizando o distinguishing.  
 
JUSTIFICATIVA: O novo CPC confere muita 

força aos precedentes, determinando o 
julgamento imediato de improcedência do 
pedido sempre que este contrariar súmula dos 
tribunais superiores, acórdão proveniente de 
julgamento de recursos repetitivos, 
entendimento firmado em IRDR e incidente de 
assunção de competência e súmula do tribunal 
de justiça sobre direito local. Desta forma, a fim 
de evitar a sentença de improcedência liminar, 
de difícil reforma, recomenda-se aos 
defensores que já enfrentem a questão do 
precedente na petição inicial, demonstrando 
que a situação fática da ação proposta é 
diversa, não se subsumindo à aplicação do 
precedente. 
 

3. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que no corpo da inicial seja 
feita remissão às documentações juntadas 
nos autos. 

 

JUSTIFICATIVA: Como na maioria das causas 
é grande o número de documentos anexados 
no momento da propositura, tal especificação 
visa facilitar a atuação dos próximos núcleos 
de atuação, bem como direcionar o juízo para 
os documentos probatórios mais importantes 
para o deslinde da causa. 

4. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que nos casos em que há 
pedido de ressarcimento pelos danos 
materiais sofridos, é imprescindível para 
um julgamento de procedência que sejam 
juntados todos os documentos com a 
comprovação dos gastos em relação aos 
bens perdidos ou deteriorados. 
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JUSTIFICATIVA: Se faz necessária a 
observância com mais cautela da juntada de 
todos os documentos indispensáveis para a 
comprovação do alegado (art. 320 do CPC), a 
fim de evitar posterior improcedência da ação 
por insuficiência de prova. Ressaltando-se que 
apenas é possível juntar documentos novos 
quando destinados a fazer prova de fatos 
ocorridos depois dos articulados, para 
contrapô-los aos que foram produzidos nos 
autos, formados após a petição inicial e se 
tornaram conhecidos, acessíveis ou 
disponíveis depois da interposição, cabendo a 
parte comprovar o motivo que a impediu de 
juntá-los anteriormente.  (art. 435 e parágrafo 
único do CPC). 

5. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que seja observado com mais 
cautela a atribuição do valor da causa. 

JUSTIFICATIVA: Trata-se de orientação para 
se evitar que a ação seja proposta em juízo 
absolutamente incompetente, retardando o 
andamento processual, bem como para que 
não sejam arbitrados valores tão ínfimos, 
devendo-se analisar a complexidade da causa. 

6. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que seja analisado com mais 
acuidade o preenchimento do polo ativo e 
passivo da ação, bem como o 
endereçamento correto do Juízo no 
momento do cadastro no SAJ. 

JUSTIFICATIVA: A orientação se faz 
necessária para evitar possíveis equívocos 
que retardem o andamento processual e 

                                                 

4 AgRg no AREsp 281.610/RN, 4 T., rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti, j. 07.03.2013, Dje 14.03.2013. 

consequentemente, a solução do litígio.  

7. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que seja observada com mais 
cautela a narração dos fatos na elaboração 
da petição inicial. 

JUSTIFICATIVA: Trata-se de orientação para 
que não ocorra uma descrição fática confusa 
ou incompleta que prejudique futura instrução 
probatória, bem como para que os fatos não 
se contraponham às provas juntadas pela 
própria parte autora.  

8. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que na fundamentação 
jurídica do pedido de indenização por 
danos morais, materiais e/ou estéticos em 
face do Estado ou Município, que seja 
observada a diferença existente entre erro 
médico e erro hospitalar, vez que trata-se 
de uma classificação bipartida dos danos 
gerados ao paciente na seara médico-
hospitalar. 

JUSTIFICATIVA: Dependendo dos danos 
experimentados pelo assistido, a causa de 
pedir jurídica deverá se embasar em dano 
originado de atividade tipicamente hospitalar, 
sendo chamado de dano hospitalar. Por outro 
lado, originando-se o dano de ato tipicamente 
médico, chamar-se-á dano médico. A correta 
fundamentação se faz necessária pelo regime 
de responsabilidade a ser adotado: subjetiva, 
se erro médico, ou objetiva, se erro hospitalar.  

De acordo com o STJ 4 : “Se os danos 
suportados pela autora decorrem de falha na 
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prestação do serviço hospitalar […], e não de 
erro médico, a responsabilidade é objetiva, 
sendo desnecessária a verificação de culpa”. 
No mesmo sentido é o entendimento do 
Tribunal de Justiça do Amazonas 5 : “A 
responsabilidade civil do hospital é de ordem 
objetiva, bastando à vítima comprovar a 
existência do dano e do nexo de causalidade 
entre a conduta deficiente do hospital e o 
prejuízo experimentado. A responsabilidade do 
hospital está diretamente ligada aos serviços 
prestados, portanto, o dano deve encontrar 
relação com a estadia do paciente, a 
internação, as instalações, equipamentos ou 
outros serviços auxiliares.  

9. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que na fundamentação 
jurídica do pedido de indenização por 
danos morais e/ou estéticos em face do 
Estado ou Município, envolvendo falha na 
prestação do serviço público de saúde, 
principalmente nos casos de partos, que 
seja observada a devida caracterização, se 
existente, de violência obstétrica. 

JUSTIFICATIVA: Pela falta de uma legislação 
brasileira relativa à prática de violência 
obstétrica, tem-se aplicado a tais casos os 
critérios gerais de responsabilidade civil de 
profissionais de saúde, hospitais e Poder 
Público, o que faz com que a prática de 
violência obstétrica seja enquadrada como 
erro médico. Ocorre que enquanto o erro 
médico de fato envolve a averiguação de 
responsabilidade civil, a violência obstétrica 
deve ser encarada como uma violência 

                                                 

5 APL: 20110008725 AM, Relator: Desembargadora 
Maria das Graças Pessôa Figueiredo, Data de Julgamento: 
23/05/2011, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 
27/05/2011. 

institucional e de gênero, conforme 
preconizam os tratados internacionais 
relativos aos direitos humanos das mulheres 
ratificados pelo Brasil. Neste sentido, o uso do 
termo “violência obstétrica” é importante 
porque envolve diversas esferas de direitos 
das mulheres que são violadas com tais 
práticas: os direitos sexuais e reprodutivos, o 
direito a uma vida livre de violência, direito à 
informação sobre os procedimentos adotados, 
direito a acompanhamento familiar, dentre 
outros. Logo, trata-se de uma questão de 
direitos humanos. 6 Assim, deve-se conferir a 
tais casos a importância que eles merecem, 
fora do âmbito do erro médico, sob pena de 
negativa de efetivo acesso à justiça às 
mulheres.  

10. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que, se cabível, quando da 
análise da situação fática, seja feito pedido 
de danos estéticos, além dos danos 
morais. 

JUSTIFICATIVA: Para se evitar que em uma 
posterior análise, seja perceptível o cabimento 
de danos estéticos, não havendo mais a 
possibilidade do aditamento da inicial, sob 
pena de se caracterizar em pleito “extra petita”, 
se faz necessária maior cautela para inclui-lo 
juntamente aos danos morais. Deste modo, se 
torna mais ampla e efetiva a proteção aos 
direitos do assistido e sua reparação quando 
este forem violados. A respeito da atual 
posição sobre o dano estético, já é largamente 
reconhecido por nossos Tribunais Superiores, 
inclusive este entendimento foi consolidado 

 
6  DINIZ, Carmen Simone Grilo. Humanização da assis-
tência ao parto no Brasil: os muitos sentidos de um movimento. 
Ciência e Saúde Coletiva, v.10, n.3, p. 627-37, 2005.  
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por meio da Súmula 387 do Supremo Tribunal 
Federal, qual expõe: “É lícita a cumulação das 
indenizações de dano estético e dano moral.”  

11. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que, nas ações que 
envolverem pedidos de verbas rescisórias, 
que não seja feita limitação do pleito de 
FGTS, em tempo que contradiz ao correto 
período dos anos trabalhados pelo 
assistido, salvo a ocorrência da prescrição. 

JUSTIFICATIVA: A orientação se faz 
necessária para evitar futura alegação de 
ocorrência de prescrição ou renúncia tácita das 
verbas de FGTS do período efetivamente 
trabalhado, mas não incluído no pedido. Dessa 
forma, não se deve pleitear o pagamento de 
FGTS referente aos “últimos 60 meses 
trabalhados”, a não ser que haja renúncia 
expressa do assistido quanto as parcelas 
constantes de período anterior ou tenha se 
operado a prescrição conforme decisão do 
STF 7. 

12. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação perante os núcleos de primeiro 
atendimento que quando forem qualificar o 
réu e houver dúvida sobre o seu atual 
endereço, que requeiram em juízo a 
consulta nos cadastros de órgãos públicos 
ou de concessionários de serviços 
                                                 
7  ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 
divulgação: 18-02-2015 publicação: 19-02-2015 
8   Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Co-
mentado, p. 513, Editora RT, 1997: “Requisito básico. Deve ser 
tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, so-
mente depois de resultar infrutífera é que estará aberta a oportu-
nidade para a citação por edital.” 

9  DIREITO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE ABER-
TURA DE CRÉDITO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CI-
TAÇÃO PESSOAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA DETERMINADA 

públicos, como INFOJUD, BACENJUD, 
INFOSEG e RENAJUD.  

JUSTIFICATIVA: A orientação se faz 
necessária para se precaver de posterior 
resposta negativa no cumprimento da citação 
por oficial de justiça (pela não localização do 
réu no endereço apontado na inicial), já que 
tem se verificado que diante da certidão 
negativa, o juízo tem decidido pela imediata 
citação por edital, sem que antes requisite 
informações sobre o endereço do réu 
conforme dispõe o art. 256, § 3º, do CPC. Esta 
decisão precipitada configura nulidade da 
citação editalícia por ausência de esgotamento 
de todas as medidas possíveis de sua 
localização, conforme entendimento 
doutrinário8 e jurisprudencial9. Deste modo, a 
orientação se faz necessária para se evitar 
uma demora maior no andamento processual 
e consequentemente, na solução do litígio. 

 
13. Recomenda-se aos defensores públicos, 
ao elaborarem a inicial, que, sempre que o 
assistido informar a existência de vídeos, 
áudios ou testemunhas que comprovem os 
fatos narrados, procedam a juntada dos 
referidos documentos, que poderá ser feito 
pela criação de link de acesso, e pugnem 
pela audiência de conciliação/instrução e 
julgamento. 
 

APÓS INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO 
DOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação por edital é 
possível quando esgotados os meios para localização dos 
réus para citação pessoal, após diversas tentativas infrutífe-
ras. Não há nulidade no ato citatório se além dos endereços indi-
cados pelo autor, foram diligenciados todos os endereços resul-
tantes da pesquisa ao BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD. 2. 
Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF - APC: 
20120110393979, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julga-
mento: 28/10/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publi-
cado no DJE: 04/11/2015. Pág.: 309) 
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JUSTIFICATIVA: Demonstra-se prudente a 
especificação de provas a produzir na inicial, 
pugnando pela audiência de 
conciliação/instrução e julgamento quando se 
tratar de matéria afeta a competência do 
Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual 
e Municipal posto que se o pedido for realizado 
na ocasião da inicial, o juízo, já no Despacho 
Inicial, determina a designação de audiência 
de instrução e julgamento ou determina a 
apresentação de vídeo/áudio em juízo. 
 
14. Recomenda-se aos defensores públicos, 
ao elaborarem a inicial, que, nas demandas 
com pedido de pagamento de verbas 
salariais retroativas, que se especifique os 
valores com memória de cálculo. 
 
JUSTIFICATIVA: A orientação se faz 
necessária pois em várias demandas o juízo 
tem determinado a emenda à inicial para a 
correção do valor da causa e inclusão da 
memória de cálculo. 
 
15. Recomenda-se aos defensores públicos 
em atuação nos núcleos de atendimento 
inicial que, em causas complexas em que 
seja necessária a realização de perícia para 
o deslinde da causa, a petição inicial seja 
endereçada ao foro comum da Fazenda, a 
fim de evitar futura alegação de 
incompetência do juízo por complexidade 
da causa. 
 
JUSTIFICATIVA: Mostra-se necessário tal 
medida diante da impossibilidade de perícia 
complexa no juizado, onde somente se admite 
a realização de exame técnico ou perícia 
simplificada, nos moldes do art. 10, da Lei 12. 

                                                 
10  CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em 
Juízo. 13.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

11  STF - ARE: 946817 MS - MATO GROSSO DO SUL 
0802306-30.2013.8.12.0005, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, 

153/2009. Nesse sentido, expõe-se o 
entendimento do doutrinador Leonardo 
Carneiro da Cunha 10 : “Não é possível a 
realização de prova pericial no âmbito dos 
Juizados Estaduais da Fazenda Pública. 
Admite-se, contudo a nomeação de 
especialista para ser ouvido em audiência ou 
para que realize simples exame técnico que 
seja necessário à conciliação ou ao 
julgamento da causa. Para efetuar o exame 
técnico, o juiz nomeará, a teor do art. 10 da 
Lei 12.153/2009, pessoa habilitada que 
apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes 
da audiência”. 
Corroborando o entendimento esboçado, o 
STF11 entende que não há possibilidade de 
ampla impugnação à prova pericial nos juiza-
dos, com a realização de laudos complemen-
tares e manifestação de assistentes técnicos, 
por exemplo, em razão da simplicidade do rito. 
E essa restrição faz com que demandas com-
plexas tenham de ser ajuizadas no foro co-
mum, para não comprometer o contraditório e 
a ampla defesa.  

16. Recomenda-se às Defensorias 
Forenses de 1° e 2° graus, dentro das 
respectivas competências recursais, que 
informem os assistidos acerca da decisão 
judicial e da impossibilidade de recurso. 

JUSTIFICATIVA: A necessidade desta 
orientação se faz necessária para dar 
cumprimento efetivo aos art. 5°, II e 6°, I da 
Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM e do art. 
4°, III da LC 80/94, respeitando-se, assim, a 
divisão de atribuições estabelecidas aos 
órgãos de atuação e o direito do assistido de 
ter a possibilidade de ter sua pretensão revista 
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no caso de recusa de atuação pelo Defensor 
Público.  

 

17. Recomenda-se às Defensorias 
Forenses e Especializadas quando da 
interposição de recursos que pugnem, 
expressamente, pela intimação pessoal da 
Defensoria Pública, inclusive da inclusão 
do processo em pauta para julgamento. 

 

JUSTIFICATIVA: Mostra-se pertinente o 
pedido, tendo em vista que as Defensorias 
Públicas Forenses de 2° Grau não estão sendo 
devidamente intimadas da inclusão dos 
processos em pauta para julgamento, o que 
inviabiliza a possibilidade de sustentação oral 
do órgão de execução atuante em grau 
recursal.   
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