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CONSELHO SUPERIOR  
 

RESOLUÇÃO Nº 009/2017-CSDPE/AM 
 

 
REGULAMENTA A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA 
INFORMATIZADO DA DEFENSORIA DO ESTADO 
DO AMAZONAS - PRÓTON 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos incisos XI e XII, do artigo 18, da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, conforme texto 
consolidado publicado no DOE de 21 de março de 2005, e no art. 14, III do 
Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Fica estabelecido como sistema informatizado da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas o Sistema de Gerenciamento de Informações PRÓTON, na 
forma desta Resolução. 
 
Art. 2º O sistema PRÓTON constitui-se em ferramenta única e de utilização 
obrigatória nas atividades da Defensoria Pública concernentes à prestação do 
serviço público de assistência jurídica e aos expedientes internos e atos de 
administração, na forma desta Resolução. 
 
§ 1º Além das unidades e núcleos de atendimento da capital do estado, a utilização 
obrigatória do sistema PRÓTON estender-se-á às cidades do interior que contarem 
com infraestrutura necessária e suficiente ao seu funcionamento, conforme 
certificação do Centro de Tecnologia e Informação da Defensoria Pública. 
 
§ 2º Os registros no sistema PRÓTON serão feitos in continenti à realização do ato a 
ser registrado. 
 
 

CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES, DEFINIÇÕES E CONCEITOS 
 
Art. 3º O Sistema PRÓTON tem por finalidade o registro, armazenamento e 
gerenciamento de informações referentes a pessoas, documentos e processos 
relativos ao serviço público que realiza. 
 
Art. 4º Para a utilização do Sistema PRÓTON entende-se como: 
 
I - pessoa: qualquer pessoa física ou jurídica que tenha interesse junto à Defensoria 
Pública, quanto à assistência jurídica ou outros procedimentos administrativos; 
 
II - documento: registro escrito, de origem interna ou externa, cujo conteúdo tenha 
o específico objetivo de requerer, solicitar, requisitar, comunicar, atestar ou 
certificar fatos de interesse do serviço da Defensoria Pública; 
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III - processo: feito individualizado numérica e sequencialmente, em vista de 
pessoas e interesses identificados, nos quais se reúnem documentos, informações, 
manifestações e instruções sobre seu trâmite e finalização. 
 
IV - distribuição: a movimentação de processos e documentos entre membros e 
auxiliares da Defensoria no âmbito do mesmo órgão interno da Defensoria Pública. 
 
V - tramitação: a movimentação de processos e documentos entre órgãos internos 
diversos da Defensoria Pública. 
 
VI - órgãos: as divisões de atuação finalística, assim definidas e identificadas em ato 
normativo próprio e as de cunho administrativo, conforme Regimento Interno da 
Defensoria. 
 
VII - expedição: o envio de processos e documentos para órgãos e pessoas externas 
da Defensoria Pública. 
 
VIII - despacho: ato deliberativo do órgão que importe o impulso do processo com 
movimentação entre órgãos. 
 
IX - decisão: manifestação do órgão competente do qual resulte o arquivamento do 
processo. 
 
Art. 5º O registro das pessoas no sistema PRÓTON será feito de forma primordial e 
completa, conforme o formulário eletrônico específico, anexando-se em seu 
arquivo digital os documentos demonstrativos de seus elementos, tais como 
documento de identidade e comprovante de residência, dentre outros. 
 
Art. 6º Os documentos formalizados pela Defensoria Pública através de seus 
agentes, com denominação específica, firmado por membro ou servidor da 
Instituição, serão incluídos no sistema PRÓTON, o qual fornecerá a numeração 
sequencial que deverá nele constar. 
 
§ 1º Todos os documentos do PRÓTON devem ter assinalados, em conformidade 
com as rotinas do sistema, o destinatário e o respectivo interessado. 
 
§ 2º Após a rotina prevista no caput, o documento deverá, quando possível, ser 
anexado a processo preexistente ou dar lugar à autuação de novo processo com 
finalidade específica. 
 
§ 3º Documentos externos protocolados na Defensoria Pública serão inseridos no 
sistema PRÓTON mediante a rotina “Protocolar Documento”, seguindo-se a mesma 
rotina do artigo anterior. 
 
§ 4º Não se aplicam as rotinas definidas nos dispositivos anteriores aos documentos 
que instruem os atendimentos em assistência jurídica realizados pela Defensoria 
Pública, trazidos pelos interessados, os quais deverão compor o arquivo digital do 
respectivo processo. 
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Art. 7º O processo no sistema PRÓTON será iniciado perante o órgão defensorial de 
atendimento, devendo ser tramitado para órgãos diversos em caso de sucessivas 
atribuições ou demonstrada necessidade de atuação diversa, ou ainda quando 
conveniente à finalidade do feito. 
 
CAPÍTULO II - DO PROCEDIMENTO E ROTINA NO ATENDIMENTO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA 
 
Art. 8º A instrumentalização dos atendimentos feitos na atividade finalística da 
Defensoria Pública dar-se-á exclusivamente por instauração de processo no sistema 
PRÓTON. 
 
Art. 9º Cabe ao órgão de atuação da Defensoria que instaurar o processo, além de 
outras providências já dispostas nesta Resolução: 
 
I - preencher de forma adequada os campos obrigatórios do formulário eletrônico 
do sistema, assim como adotar preferencialmente o tipo de suporte digital do feito; 
 
II - especificar o objeto de que trata o processo de atendimento mediante descrição 
minimamente redigida na qual se demonstre a pretensão do assistido e a causa de 
pedir; 
 
III - a classificação da natureza do atendimento, dentre as áreas de atuação listadas 
pelo sistema relativas à matéria atendida; 
 
IV - incluir em todo processo as partes interessadas, qualificando-se-lhes, no 
sistema PRÓTON, conforme o interesse apresentado perante a Defensoria Pública. 
 
Art. 10. Caberá ao Defensor Público em exercício no órgão de atuação, ou a um 
auxiliar sob sua supervisão e responsabilidade, mediante expresso registro e no 
prazo de 30 (trinta) dias, manifestação inicial acerca do processo de atendimento 
instaurado, adotando uma das seguintes providências: 
 
I - declarar que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade ao 
atendimento no que pertine à condição de hipossuficiência do interessado e à 
atribuição material da Defensoria Pública do Estado e do órgão de atuação, 
determinando diligências para suprir eventuais dúvidas quanto a estes aspectos, se 
assim entender necessário, ou remeter ao Defensor Público Geral as razões de 
indeferimento do atendimento. 
 
II - promover o arquivamento do atendimento em razão de constatar, em seu 
objeto, a inviabilidade jurídica do prosseguimento do feito, remetendo ao Defensor 
Público Geral, para fins do disposto no art. 4º-A, da Lei Complementar nº 80/1994, 
os fundamentos de seu entendimento. 
 
III - determinar as diligências que entender necessárias para a instrução do 
atendimento, como solicitar do interessado ou de outros particulares e requisitar 
de órgãos públicos informações, documentos, certidões, exames ou perícias. 
 
IV - pautar a realização de audiências extrajudiciais no âmbito da Defensoria Pública 
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em vista do esclarecimento de fatos e obtenção de conciliação entre as partes. 
 
V - deliberar pelo ajuizamento de ação judicial competente ou pela adoção de outro 
ato necessário e suficiente à assistência jurídica, caso se encontre devidamente 
instruído o atendimento, ou promover o arquivamento do atendimento ao concluir 
pela inviabilidade da pretensão ou constatar a desistência expressa ou tácita do 
atendimento. 
 
§1º. As manifestações e instruções do órgão de atuação no processo de 
atendimento poderão ser registradas mediante comentário no sistema PRÓTON, 
excetuando-se as que tenham por finalidade a comunicação de seu indeferimento 
ou arquivamento, inclusive ao assistido, que deverão ser apresentadas em 
documento próprio. 
 
§2º. Podem ser utilizados, em suporte ao atendimento presencial e para 
comunicações ao assistido, formulários impressos de preenchimento facilitado, 
desde que incluídos no sistema na forma do art. 6º. 
 
§3º. Os documentos do sistema PRÓTON relacionados a qualquer das fases do 
atendimento, produzidos na forma do art. 6º desta Resolução, serão a ele 
anexados. 
 
§4º. As audiências extrajudiciais no âmbito da Defensoria serão pautadas, no órgão 
de atuação, obedecendo-se a ordem cronológica dos atendimentos registrados, 
excetuando-se as designações decorrentes de casos urgentes e de prioridades 
legais, devidamente assinaladas no ato que as determinar. 
 
§5º. O prazo para ajuizamento da ação judicial será o da prescrição ou decadência 
previstos na legislação correspondente, observada a razoabilidade quanto às 
questões urgentes ou que comportem prioridade de atendimento, não podendo o 
processo de atendimento perdurar por mais de 1(um) ano. 
 
§6º. A desistência expressa do atendimento será tomada por termo, assinado pelo 
interessado, facultando-se a sua produção na forma do §2º. 
 
§7º. Considera-se como desistência tácita o não atendimento, pelo interessado, de 
convocação ou solicitação feita pelo órgão de atuação, no prazo assinalado; 
mudança de endereço não informada ao órgão defensorial que prestou 
atendimento ou qualquer outro meio de comunicação que impeça o contato entre 
a Defensoria e seu assistido. 
 
§8º. Todos os atos realizados no atendimento, cuja ocorrência não se materialize 
necessariamente por documento, serão assinalados pelo órgão de atuação na 
função “ATENDIMENTO” do sistema PRÓTON. 
 
 

CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO E ROTINA NA ADMINISTRAÇÃO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA 

 
Art. 11. Todos os expedientes administrativos da Defensoria Pública, que lhe sejam 

mailto:gabinete@defensoria.am.gov.br


                 

        Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM, CEP 69053-135 
        Telefone (92) 3234-3097         E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br                                                

5 

destinados ou por ela originados, em seu âmbito interno ou externo, serão 
formalizados em processo do sistema PRÓTON. 
 
 
Art. 12. Os Ofícios e requerimentos oriundos do âmbito externo da Defensoria 
serão recebidos pelo protocolo geral na forma do art. 6º e seu §3º desta Resolução, 
devendo ser autuados e, em seguida, tramitados ao órgão de destino, mediante 
recibo na guia de tramitação ou sua inequívoca comunicação por qualquer meio 
eletrônico com hábil de comprovação.  
 
Art. 13. Memorandos e requerimentos internos terão sua inclusão e identificação 
no sistema PRÓTON realizada no órgão de origem, obedecidas as demais regras do 
art. 6º desta Resolução e do artigo anterior. 
 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 14. A instrumentalização de processos administrativos em autos físicos no 
âmbito da Defensoria Pública só será admissível quando imprescindíveis à 
veiculação de informações dispostas em meios não digitais ou que não possam ser 
digitalizados. 
 
Art. 15. A utilização do sistema PRÓTON no que lhe for peculiar à sua operação e 
não contrário ao que estabelece esta Resolução seguirá as diretrizes dos 
respectivos manuais nele constantes. 
 
Art. 16. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, com apoio do Centro de 
Tecnologia da Informação, promoverá programa permanente de treinamento, de 
participação obrigatória, para utilização do sistema PRÓTON destinados aos 
membros, servidores e estagiários da instituição. 
 
§1º. A obrigatoriedade de utilização do sistema de gerenciamento de informações 
de que trata esta resolução somente terá início após o estudo e a certificação de 
cada órgão de atuação. 
 
§2º. A Certificação será realizada pela Escola Superior da Defensoria Pública do 
Amazonas - ESUDPAM, e poderá ser revista e refeita a qualquer tempo, a critério da 
da mesma ou a pedido de membro.  
 
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

ANTÔNIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 
Defensor Público-Geral do Estado, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 
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