
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 002/2014-CSDPE/AM 

Regulamenta as atribuições do Serviço 
Social da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, III, do 
Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública, Resolução 
nº 004/2012, de 24 de maio de 2012, 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior em Reunião Ordinária 
datada de 11 de dezembro de 2013, 

 
RESOLVE 

 

DA NOMEAÇÃO 

Art. 1º. Assegurar-se-á ao candidato aprovado a nomeação no cargo de 
Assistente Social de 2ª Classe, de acordo com a ordem de classificação no 
Concurso, atendidos os critérios legais. 

Art. 2º. O candidato aprovado poderá renunciar a nomeação 
correspondente à sua classificação, antecipadamente ou até o termo final 
do prazo de posse, caso em que, optando o renunciante, será deslocado 
para o último lugar da lista final de classificados. 

Art. 3º. O Assistente Social nomeado deverá apresentar: 

I – diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente 
reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente 
no país, devidamente registrado no órgão competente, ou diploma de curso 
superior em Serviço Social em nível de graduação ou equivalente expedido 
por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado 
ou não com o governo brasileiro desde que devidamente revalidado e 
registrado em órgão competente no Brasil; 

II - certidão comprovando o registro nos Conselhos Regionais que tenham 
jurisdição sobre área de atuação do interessado 

III - habilitação em exame de sanidade física e mental; 

IV - declaração de bens; 

V - declaração sobre ocupação, ou não, de outro cargo, emprego ou função 
pública; 
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VI - prova de inexistência de antecedentes criminais, através de certidão 
negativa da justiça e polícia federal e estadual; 

VII - quitação com os encargos eleitorais e com o serviço militar; e 

VIII - 2 (duas) fotos 3x4 atual. 

Parágrafo único - Os documentos deverão ser protocolados na Sede da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após a publicação do ato de nomeação, os quais serão apreciados 
por comissão a ser designada pelo Defensor Público Geral. 

 

DA POSSE 

Art. 4º. O candidato nomeado tomará posse perante o Defensor Público 
Geral, em sessão solene a ser realizada dentro de 30 (trinta) dias da 
nomeação, a quem prestará o compromisso de bem servir a Defensoria 
Pública, assinando, juntamente com o Defensor Público Geral, o respectivo 
termo de posse. 

§ 1º. A posse poderá ser prorrogada, por mais 30 (trinta) dias, a contar do 
prazo máximo a que se refere o caput deste artigo, a requerimento do 
interessado, havendo motivo justo, que deverá ser declinado em 
requerimento fundamentado, dirigido ao Defensor Público Geral. 

§ 2º. A nomeação tornar-se-á sem efeito, caso a posse não se verifique 
dentro dos prazos previstos neste artigo. 

 

EXERCÍCIO 

 

Art. 5º. O empossado no cargo de Assistente Social entrará em exercício, 
ainda na capital, nos trinta dias que se seguirem à posse, para submeter-se 
a estágio de adaptação à carreira. 

§ 1º. O tempo de serviço contar-se-á a partir do início do estágio de 
adaptação, servindo para efeito de promoção por antiguidade. 

Art. 6º. O curso de preparação à carreira de Assistente Social será 
organizado e promovido pela Escola Superior da Defensoria Pública do 
Estado, cujo aproveitamento será aferido por intermédio de atividades. 

Art. 7º. O estágio de adaptação será regulamentado por ato do Defensor 
Público Geral do Estado. 
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Art. 8º. Concluído o estágio de adaptação, o Assistente Social deverá iniciar 
suas atividades no local para o qual foi designado, no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

Parágrafo único - Quando o Assistente Social encontrar-se afastado do 
cargo por motivo de licença, casamento ou luto, o prazo estabelecido no 
caput, fluirá a partir da cessação do afastamento. 

 

PROMOÇÃO 

Art. 9º. As promoções obedecerão aos critérios de antiguidade e de 
merecimento, alternadamente, sendo a primeira sempre por antiguidade.  

§1º. Não poderá ser promovido o Assistente Social em cumprimento de 
estágio probatório. 

§2º. É facultada recusa à promoção, sem prejuízo do critério de 
preenchimento da vaga recusada. 

Art. 10. A promoção por antiguidade recairá na Assistente Social com mais 
tempo de efetivo exercício na classe, apurado em dias, importando em 
interrupção de contagem de tempo o afastamento do cargo. 

Parágrafo único  -  Não caracteriza afastamento, para efeito de promoção: 

I – férias; 

II - licença para tratamento de saúde; 

III - licença por motivo de casamento ou de luto; 

IV - período de trânsito; 

V - período de estágio de adaptação; 

VI - decorrente de processo criminal ou administrativo de que não resulte 
condenação; 

VII - para frequentar cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, 
no país ou no exterior, ouvido o Conselho Superior; e 

VIII- para exercer, no âmbito da Defensoria Pública, cargos em comissão ou 
função de assessoria. 

Art. 11. Ocorrendo empate na classificação por antiguidade, terá 
preferência, sucessivamente, a Assistente Social:  

I – mais antiga na carreira; 

II - de maior tempo no serviço público estadual;  
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III - de maior tempo no serviço público; e 

II - mais idosa. 

Art. 12. O Conselho Superior, em resolução específica, fixará os critérios 
para a aferição do merecimento dos membros do Serviço Social, 
considerando-se, dentre outros: 

I - a assiduidade e a dedicação no cumprimento de suas atribuições; 

II - o aprimoramento intelectual em cursos de aperfeiçoamento, de 
natureza jurídica, promovidos pela Defensoria ou por estabelecimentos de 
ensino superior oficialmente reconhecidos; 

III - a eficiência no desempenho da função; 

IV - não ter sofrido pena disciplinar. 

Parágrafo Único - Os cursos de aperfeiçoamento de que trata este artigo 
compreenderão necessariamente as seguintes atividades: 

a) apresentação de trabalho escrito sobre assunto de relevância jurídica; 

b) defesa oral do trabalho que tenha sido escrito aceito por banca 
examinadora; 

Art. 13. A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada 
vaga, elaborada pelo Defensor Público Geral e submetida à apreciação do 
Conselho Superior, que decidirá, por maioria, o de melhor merecimento. 

Parágrafo Único - Cabe ao Conselho, a recusa de nome constante da lista, 
mediante justificativa, que será decidida por maioria de votos. 

Art. 14. O Defensor Público Geral promoverá o mais votado da lista tríplice 
por merecimento, no prazo de 15 (quinze) dias, da data do recebimento do 
respectivo expediente. 

§ 1º. É obrigatória a promoção do Assistente Social que figurar pela terceira 
vez em lista de merecimento, caso em que não prevalecerá o previsto no 
caput do artigo. 

§ 2º. Havendo mais de um candidato à promoção compulsória, esta recairá 
sobre o mais idoso. 

Art. 15. Não podem concorrer à promoção por merecimento os Assistentes 
Sociais que se encontrarem licenciados para tratar de interesses 
particulares. 

Art. 16. Quando não decretada no prazo legal, a promoção produzirá seus 
efeitos a partir do dia seguinte ao do término do prazo. 
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DO SERVIÇO SOCIAL 

Art. 17. A Gerência Especial de Serviço Social será exercida por membro do 
quadro respectivo, nomeado em comissão pelo Defensor Geral do Estado, e 
tem suas atribuições estabelecidas pelo Art. 28 da Lei Complementar nº 01 
de 30.03.1990 e Lei nº 14/95, publicado no D.O.E. De 26 de junho de 1995, 
competindo-lhe dirigir a equipe de Assistentes Sociais. 

Art. 18. Compete à Gerência do Serviço Social da Defensoria Pública do 
Estado: 

I– Orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos Assistentes 
Sociais e Servidores que atuem em sua área de competência, 
proporcionando-lhes condições para o aprimoramento intelectual e 
qualificação profissional; 

II - Zelar pelo cumprimento das normas da Instituição e pelo compromisso 
do Serviço Social, posicionando-se em favor da equidade e justiça social; 

III - Promover acompanhamento sócio-jurídico, através de estratégias de 
intervenção social de acordo com a especificidade dos casos; 

IV - Articular a rede de serviços públicos, visando garantir os direitos civis e 
sociais dos assistidos da Defensoria Pública; 

V -  Planejar e elaborar projetos voltados ao assistido; 

VI- Realizar visitas técnicas aos Núcleos da Defensoria Pública, para avaliar e 
supervisionar o trabalho dos Assistentes Sociais e seus Estagiários; 

VII - Monitorar, avaliar e supervisionar as atividades dos Estagiários de 
Serviço Social no âmbito da Defensoria Pública,  junto às Universidades 
parceiras; 

VIII - Organizar e participar de reuniões técnicas com Defensores dos 
diversos Núcleos da Defensoria Pública do Estado; 

IX - Participar de reuniões extra-institucionais; 

X - Elaborar e encaminhar ao Defensor Público Geral e Corregedor Geral da 
Defensoria Pública, relatório mensal quali-quantitativo das atividades da 
Gerência, incluindo as desenvolvidas pelos Assistentes Sociais nos Núcleos  
de Atendimentos; 

XI - Planejar, organizar e estabelecer prioridades do Serviço Social, em 
conjunto com equipe técnica, inclusive propondo ao Defensor Público Geral 
demandas relativas a recursos materiais e humanos com vistas ao bom 
desenvolvimento do trabalho da Gerência; 
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XII - Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos no 
âmbito de atuação do Serviço Social, que visem contribuir para a análise da 
realidade social e subsidiar ações profissionais, da Defensoria Pública e de 
equipe multidisciplinar; 

XIII - Assessorar e apoiar, dentro de suas atribuições, aos Defensores 
Públicos em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na 
defesa dos direitos civis, políticos e sociais dos usuários da Instituição em 
todas as áreas de atuação da Defensoria Pública; 

XIV - Representar a Defensoria Pública, em Conselhos e Fóruns de Direito 
no âmbito da Seguridade Social especificamente os de Assistência e 
Previdência Social, extensivo a toda equipe de Assistentes Sociais; 

XV – Coordenar seminários, encontros congressos e eventos assemelhados 
sobre temas de Serviço Social juntamente com a equipe técnica; 

XVI - A Gerência Social disporá de equipe técnica nos Núcleos da Defensoria 
para atender as demandas encaminhadas diretamente ao Serviço Social ou 
aquelas solicitadas pelos Defensores Públicos para subsidiar demandas 
judiciais e extrajudiciais; 

XVII – Participar da elaboração do material de divulgação dos serviços 
prestados pela Defensoria Pública, referente ao Serviço Social, inserindo-os 
nas cartilhas, folders e outros; 

XVIII – Participar da elaboração de documentação pertinentes ao Serviço 
Social; 

XIX – Participar de decisões que envolvam membros da equipe técnica de 
Serviço Social, sejam Profissionais ou Estagiários.   

 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 19. Compete ao Assistente Social: 

I - Realizar atividades de atendimento individual de sua competência  

II - Encaminhar providencias, e prestar orientação social aos assistidos;  

III - Assessorar os Defensores Públicos, em matéria relacionada às políticas 
sociais, no exercício e na defesa dos assistidos em todas as áreas de 
atuação da Defensoria Pública; 

IV - Elaborar relatórios quali-quantitativos mensais, e/ou quando 
solicitados, e encaminhar à Gerência; 

V - Realizar perícias técnicas, colher informações e emitir pareceres sobre 
matéria de Serviço Social demandados pela Defensoria Pública; 
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VI - Realizar visitas domiciliares aos assistidos, quando solicitado, e nos 
casos referente à pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e 
todas as ações destinadas a famílias e indivíduos (idosos, crianças, 
adolescentes, pessoas com deficiências e outros) que se encontrem com 
seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus tratos, 
desemprego, abuso sexual, violência doméstica etc; 

VII -  Prestar assistência ao liberados provisória e definitivamente; 

VIII - Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos assistidos, através 
dos programas e políticas sociais; 

XIX - Encaminhar aos Defensores Públicos, para celebração de acordo os 
casoso solucionados utilizando-se das técnicas de mediação de conflitos, 
facilitação do acesso, resolutividade, responsabilidade, restabelecimento de 
vínculos, como prática propositiva na garantia de direitos; 

X - Realizar ações em consonância com a rede sócio-assistencial nas esferas 
Federal, Estadual e Municipal, viabilizando a inclusão dos assistidos em 
programas sociais; 

XI - Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria 
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, 
políticos e sociais da coletividade, quando solicitado pela Defensoria 
Pública; 

XII - Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; 

XIII - Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço 
Social nos diversos Núcleos da Defensoria Pública; 

       

DOS DEVERES 

Art. 20. São deveres do Assistente Social: 

I - Desempenhar suas atividades profissionais, com eficiência e 
responsabilidade, observando a legislação em vigor;  

II -  Utilizar seu número de registro no Conselho Regional no exercício da 
Profissão; 

III - Abster-se, no exercício da Profissão, de práticas que caracterizem a 
censura, ou cerceamento da liberdade, ou policiamento dos 
comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes; 

IV - Empenhar-se na viabilização dos direitos sociais dos assistidos, através 
dos programas e políticas sociais; 
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V - Participar de programas de socorro à população em situação de 
calamidade pública, no atendimento e defesa de seus interesses e 
necessidades, quando demandados pela Defensoria Pública; 

VI - Garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e 
consequências das situações apresentadas, respeitando democraticamente 
as decisões dos assistidos, mesmo que sejam contrárias aos valores e às 
crenças individuais dos profissionais; 

VII - Contribuir para a criação de mecanismos que venham desburocratizar 
a relação com os assistidos, no sentido de agilizar e melhorar os serviços 
prestados; 

VIII - Respeitar as normas e princípios éticos das outras profissões; 

IX - Denunciar, no exercício da Profissão, às entidades de organização da 
categoria, às autoridades e aos órgãos competente, casos de violação da Lei 
e dos Direitos Humanos, quanto à corrupção, maus tratos, torturas, 
ausência de condições mínimas de sobrevivência, discriminação, 
preconceito, abuso de autoridade individual e institucional, qualquer forma 
de agressão ou falta de respeito à integridade física, social e mental do 
assistido. 

 

DAS PROBIÇÕES 

Art. 21. É vedado ao assistente social: 

I - Transgredir qualquer preceito do Código de Ética que norteia a Profissão 
de Serviço Social, bem como da Lei de Regulamentação da Profissão; 

II - Praticar e ser conivente com condutas antiéticas, crimes ou 
contravenções penais na prestação de serviços profissionais, com base nos 
princípios do Código de Ética do Serviço Social, mesmo que estes sejam 
praticados por outros profissionais; 

III - Acatar determinação institucional que fira os princípios e diretrizes do 
Código de Ética do Serviço Social; 

IV -Compactuar com exercício ilegal da profissão, inclusive nos casos de 
estagiários que exerçam atribuições específicas, em substituições aos 
profissionais; 

V - Permitir ou exercer a supervisão de estagiário de Serviço Social da 
Defensoria Pública, que não tenham em seu quadro, Assistente Social que 
realize acompanhamento direto ao estagiário; 

VI - Assumir responsabilidade por atividade para as quais não esteja 
capacitado pessoal e tecnicamente; 
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VII - Substituir profissional que tenha sido exonerado por defender os 
princípios da ética profissional, enquanto perdurar o motivo da exoneração, 
demissão ou transferência; 

VIII - Pleitear para si ou para outrem emprego, cargo ou função que esteja 
sendo exercido por colega; 

IX - Adulterar resultados e fazer declarações falaciosas sobre situações ou 
estudos de que tome conhecimento; 

X - Utilizar recursos institucionais (pessoal e/ou financeiro) para fins 
partidários, eleitorais e clientelistas. 

 

DIREITOS DO ASSISTENTE SOCIAL 

Art. 22. São direitos do Assistente Social: 

I - Garantia e defesa de suas atribuições e prerrogativas, estabelecidas na 
Lei de Regulamentação da Profissão e dos princípios firmados no Código de 
Ética do Serviço Social; 

II - Livre exercício das atividades inerentes à Profissão; 

III - Participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais, e na 
formulação e implementação de programas sociais no âmbito da 
Defensoria Pública; 

IV - Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos arquivos e 
documentação, garantido o sigilo profissional; 

V - Desagravo  público por ofensa que atinja sua honra profissional; 

VI - Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando-o a serviço 
dos princípios do Código de Ética do Serviço Social; 

VII - Pronunciamento em matéria de sua especialidade, sobretudo quando 
se tratar de assuntos de interesse da população; 

VIII - Ampla autonomia no exercício da Profissão, não sendo obrigado a 
prestar serviços profissionais incompatíveis com as suas atribuições, cargos 
ou funções; 

IX - Liberdade na realização de seus estudos e pesquisas, resguardados os 
direitos  da Instituição a qual é vinculado;    

X - Ter acesso a informações institucionais que se relacionem aos 
programas e políticas sociais que sejam necessárias ao pleno exercício das 
atribuições profissionais; 
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XI - Integrar comissões interdisciplinares de ética nos locais de trabalho do 
profissional, tanto no que se refere à avaliação da conduta profissional, 
como em relação às decisões quanto às políticas institucionais, voltadas à 
área do Serviço Social; 

XII - Dispor de condições de trabalho condignas, de forma a garantir a 
qualidade do exercício profissional; 

XIII - Manter o sigilo profissional, sendo admissível a quebra deste, somente 
quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não 
fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses Institucionais, do usuário, de 
terceiros e da coletividade. 

Manaus -  AM, 7 de janeiro de 2014. 

 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA  
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, EM EXERCÍCIO 
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, EM EXERCÍCIO 


