
 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022                         Ano 8, Edição 1.683 pág. 1/21 

 

 

 

 

 

PORTARIA N.º 570/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
102, da Constituição do Estado do Amazonas, 
e artigo 9º, da Lei Complementar n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO que a servidora SONIENI 
MARIA CORREA E SOUSA, reuniu os 
requisitos legais para aposentadoria voluntária 
com proventos integrais (Processo n.º 
2019.4.06115EXE - AMAZONPREV e n.º 
20000.007557/2019-05-DPE/AM). 

RESOLVE: 
1º) APOSENTAR, nos termos do art. 21-A, da 
Lei Complementar n.º 30/01, texto consolidado 
em 29 de julho de 2014, SONIENI MARIA 
CORREA E SOUSA, no cargo de Assistente 
Técnico de Defensoria, Classe C, Padrão 4, 
Matrícula n.º 000.112-0A, do Quadro de 
Pessoal da DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS. 

 Vencimento (artigos 27 e 29, 

da Lei n.º 4.077, de 11 de 
setembro de 2014).  

R$ 5.084,12 

Vantagem Pessoal - VPNI (de 

acordo o artigo 30, Anexo VII, 
da Lei n. 4.077, de 11 de 
setembro de 2014, alterado 
pelo artigo 8º e 11 da Lei 
Complementar nº. 180, de 13 
de julho de 2017). 

R$ 1.276,35 

TOTAL R$ 6.360,47 

 
2º) DETERMINAR a adoção as providências 
decorrentes dessa Portaria. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 11 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 571/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 no Processo nº 
20000.001969/2022-29 datado de 07/03/2022; 

RESOLVE: 
ATRIBUIR gratificação constante no artigo 31, 
inciso XI, § 10, da Lei nº 4.077/2014, com 
redação dada pela Lei 4.831/2019, no valor do 
adicional de Nível 1, consoante Anexo XII da 
referida lei, por dia trabalhado, aos servidores 
abaixo relacionados, em razão do desempenho 
de atividades excepcionais, para a realização 
da Solenidade de Recondução do cargo de 
Defensor Público Geral: 
SERVIDOR DATA 

Hudson de Souza Pena 09/03/2022 

Ricardo Jarbas Ferreira 
de Oliveira 

09/03/2022 

Waldir Rosas dos Santos 
Filho 

08 e 09/03/2022 

Carlos Leonidas Silva de 
Alencar 

08, 09 e 10/03/2022 

Natasha Cristine Teixeira 
de Oliveira 

05, 06, 07 e 08/03/2022 

José Everton Pires Bindá 07, 08 e 09/03/2022 

Juan Pedro Chenini de 
Carvalho Reis 

07, 08 e 09/03/2022 

Helder Monteiro de 
Oliveira Júnior 

07, 08 e 09/03/2022 

 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
11 de abril de 2022. 
 
 
Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado  
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PORTARIA Nº 574/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-
buições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.002921/2022-38 que trata de solicitação 
de adiantamento em nome do servidor público 
Lucas Gois Pereira; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, in-
ciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Re-
solução nº 043/2014-CSDPE/AM; 

R E S O L V E: 
I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para o servidor público Lucas Gois Pereira, As-
sistente Técnico Administrativo, matrícula nº 
000.745-5A, no valor global de R$ 8.000,00 
(oito mil reais), a ser depositado na Conta Cor-
rente n° 53779-9, Agência: 3053, Banco do Bra-
sil (001), de acordo com os artigos 2° e 4º da 
Resolução nº 43/2014-CSDPE/AM, de 19 de 
setembro de 2014, para custear despesas com 
equipamentos e material permanente, no ele-
mento de despesas 44905289;  
II - ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de setem-
bro de 2014, artigo 7º, que o prazo de aplicação 
deste Adiantamento é de 90 (noventa) dias, não 
devendo ultrapassar o término de exercício fi-
nanceiro; e prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 
com o artigo 9º, para apresentação da respec-
tiva Prestação de Contas, contados da data 
imediata ao final do prazo de aplicação, sujei-
tando-se a tomada de contas, se não o fizer 
nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamen-
tos que as Prestações de Contas deverão ser 
formalizadas mediante as normas estabeleci-
das na referida Resolução. 

IV – DETERMINAR ao setor competente a libe-
ração dos recursos ao tomador. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 12 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
 
PORTARIA N.º 575/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 no Processo nº 
20000.002920/2022-93 datado de 06/04/2022; 

RESOLVE: 
ATRIBUIR gratificação constante no artigo 31, 
inciso XI, § 10, da Lei nº 4.077/2014, com 
redação dada pela Lei 4.831/2019, no valor do 
adicional de Nível 1, consoante Anexo XII da 
referida lei, por dia trabalhado, aos servidores 
abaixo relacionados, em razão do desempenho 
de atividades excepcionais, nos seguintes 
eventos durante o mês de março de 2022: 
 
Solenidad
e de 
Abertura 
do GCF 
Task Force 

- 16 de 
março de 
2022 

12ª Reunião 
Anual da 
Força-Tarefa 
de 
Governador
es pelo 
Clima e 
Florestas - 

17 de março 
de 2022 

Encerr
amento 
do GCF 
Task 
Force - 

18 de 
março 
de 2022 

Comemoraç
ão aos 90 
anos da 
Justiça 
Eleitoral 
Brasileira - 

24 de março 
de 2022 

José Natasha Natash José Everton 
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Everton 
Pires Bindá 

Cristine 
Teixeira de 
Oliveira 

a 
Cristine 
Teixeira 
de 
Oliveira 

Pires Bindá 

Hudson de 
Souza 
Pena 

Paulo 
Roberto de 
Carvalho 

Waldir 
Rosas 
dos 
Santos 
Filho 

Francisco 
Jackson 
Martins de 
Matos 

Fábio 
Honda do 
Nasciment
o 

Hudson de 
Souza Pena 

 Melquisedeq
ue Costa da 
Silva Teixeira 

 Fábio Honda 
do 
Nascimento 

  

Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
12 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 580/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 Lei nº 4.077, de 11 de se-
tembro de 2014, que instituiu o Quadro de Ser-
vidores Auxiliares da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas e o respectivo Plano de Car-
gos, Carreiras e Remunerações e dá outras 
providências; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 387/2017-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, de 13 de junho de 2017, que trata 
da aposentadoria da servidora Maria de Fá-
tima Santos Seixas; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 596/2014-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 14 de outubro de 2014, Publicações 
Diversas, páginas 2 e 3; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 021/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial  
 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, de 05 de julho de 2019;  
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.001745/2022-17, datado de 25/02/2022; 

RESOLVE: 
REENQUADRAR, nos termos do disposto no 
Anexo X da Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, a servidora da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas abaixo especificada: 
 

Nome Cargo 
Classe/ 
Padrão 
Atual 

Contagem 
de Tempo 
da 1ª Pro-
gressão 

Classe/ 
Padrão 
após 1ª 
Pro-
gressão 

Maria de 
Fátima 
Santos 
Seixas 

Ana-
lista 
Social 
de De-
fenso-
ria 

C/2 
21.10.2014 
a 
21.10.2016 

C-3 = 
Horizon-
tal 

 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 12 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 584/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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; 
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CONSIDERANDO a Lei nº 4.077, de 11 de se-
tembro de 2014, que instituiu o Quadro de Ser-
vidores Auxiliares da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas e o respectivo Plano de Car-
gos, Carreiras e Remunerações e dá outras 
providências; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 410/2017-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, de 20 de junho de 2017, que trata 
da aposentadoria da servidora Sylvia Helena 
Felizardo Cordeiro; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 596/2014-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 14 de outubro de 2014, Publicações 
Diversas, páginas 2 e 3; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 021/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial  
 Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, de 05 de julho de 2019;  
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.001720/2022-13, datado de 24/02/2022; 

RESOLVE: 
REENQUADRAR, nos termos do disposto no 
Anexo X da Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, a servidora da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas abaixo especificada: 

Nome Cargo 
Classe/ 
Padrão 
Atual 

Contagem 
de Tempo da 
1ª Progres-
são 

Classe/ 
Padrão 
após 1ª 
Progres-
são 

Sylvia 
Helena 
Feli-
zardo 
Cor-
deiro 

Assis-
tente 
Técnico 
de De-
fensoria 

C/5 
21.10.2014 a 
21.10.2016 

C-6 = 
Horizontal 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 12 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 591/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000627-4, datado de 12.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Pú-
blico: 
 

Nome: HELOM CÉSAR DA SILVA NU-
NES 

Cargo: Defensor Público de 2a Classe 

Trecho: Manaus/Presidente Figuei-
redo/Manaus 

Período: 13.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 662,23 
3. Valor total das Diárias: R$ 331,12 

Objetivo / Justificativa: 
Verificar a atual situação em virtude da 
abertura das comportas da usina de Bal-
bina  

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 592/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000627-4, datado de 12.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Pú-
blico: 
 

Nome: RODOLFO PINHEIRO BERNARDO 
LOBO 

Cargo: Defensor Público de 4a Classe 

Trecho: Manaus/Presidente Figueiredo/Ma-
naus 

Período: 13.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 597,65 
3. Valor total das Diárias: R$ 298,83 

Objetivo / Justificativa: 
Verificar a atual situação em virtude da aber-
tura das comportas da usina de Balbina  

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 593/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000627-4, datado de 12.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento das Servidoras 
Públicas: 
 

Nome: KELLY JHENIFFER SANTOS DE MELO 

Cargo: Assessor da Administração Superior DPE – 3  

Nome: NATHALLY MOTA INÁCIO 

Cargo: Assessor Jurídico DPE – 3   

Trecho: Manaus/Presidente Figueiredo/Manaus 

Período: 13.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 486,40 
3. Valor total das Diárias: R$ 243,20 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar membros na verificação da atual situa-
ção em virtude da abertura das comportas da usina 
de Balbina  

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 594/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000627-4, datado de 12.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores 
Públicos: 

Nome: EVANDRO TAVARES SEIXAS 

Cargo: Assessor Técnico II DPE - 1    

Nome: ALYSSON FRANCISCO MOURA FREI-
TAS 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria  

Trecho: Manaus/Presidente Figueiredo/Manaus 

Período: 13.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor total das Diárias: R$ 219,49 

Objetivo / Justificativa: 
Assessorar membros e demais servidores na ve-
rificação da atual situação em virtude da abertura 
das comportas da usina de Balbina  

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 595/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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 o constante nos Processos 
nº 20000.003030/2022-07, datado de 
11/04/2022; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR, a pedido, Tulio Ricardo Oli-
veira, a contar de 18 de abril de 2022, do cargo 
de provimento em comissão de Assessor Jurí-
dico - DPE-3, previsto na Lei Estadual nº 4.077, 
de 11 de setembro de 2014 e suas alterações, 
que instituiu o Quadro de Servidores Auxiliares 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
e o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Re-
munerações. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 596/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
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CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000585-5, datado de 08.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 
 

Nome: PAULO ROBERTO MACIEL DO NASCI-
MENTO 

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus 

Período: 13.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 462,06 
3. Valor total das Diárias: R$ 231,03 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar pesquisa acerca de prestadores de ser-
viço para instalação dos itens 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 597/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO 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-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 0017/2022-
GDPG/DPE/AM que alterou as tabelas de valo-
res de diárias constantes dos anexos I e II da 
Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
22.0.000000585-5, datado de 08.04.2022;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 
 

Nome: PAULO ROBERTO DE CARVALHO 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Trecho: Manaus/Manacapuru/Manaus 

Período: 13.04.2022 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 438,97 
3. Valor total das Diárias: R$ 219,49 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar pesquisa acerca de prestadores de serviço 
para instalação dos itens 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA Nº 599/2022-GDPG/DPE/AM 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9.º, inciso VIII, 
da Lei Complementar n.º 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 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 ta-
refas especiais no âmbito da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, na forma do art. 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2022                         Ano 8, Edição 1.683 pág. 8/21 

 

 

 

 

 

9.º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão ad-
ministrativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da 
Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 
257/2020, Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada 
de 05/03/2020, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e de-
signação de membros para substituição em ca-
sos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 

RESOLVE: 
I – SUSPENDER OS EFEITOS, nos dias 19 e 
20 de abril de 2022, dos incisos II e III da Por-
taria nº 124/2022-GDPG/DPE/AM, publicada 
em 31 de janeiro de 2022, Ano 8, Edição 1.634, 
pág. 6/9, que designou o Defensor Público de 
4ª classe Vinícius Cepil Coelho para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 10ª e na 11ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância de Família; 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 4ª classe 
Murilo Menezes do Monte para exercer, cumu-
lativamente, suas funções na 10ª e na 11ª De-
fensoria Pública de 1ª Instância de Família, nos 
dias 19 e 20 de abril de 2022; 
III – DESIGNAR o Defensor Público de 4ª 
classe Murilo Menezes do Monte para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 5ª Defenso-
ria Pública de 1ª Instância do Juizado Especial, 
no dia 19 de abril de 2022; 
IV – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), propor-
cional ao período supracitado, sobre os venci-
mentos do Defensor Público mencionado nos 
incisos II e III, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990, alterado pela Lei Complementar Esta-
dual n. 196, de 13 de maio de 2019, e regula-
mentado pela Resolução nº 013 do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, desde que o 

membro já não perceba a vantagem em razão 
de outra cumulação simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
13 de abril de 2022. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

 
Aviso de Licitação 

 
A Comissão de Licitação da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas – DPE/AM torna 
público, para conhecimento dos interessados, o 
seguinte procedimento licitatório: 
 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2022-
CL/DPE/AM 
 
OBJETO: Formação de Registro de Preços 
para eventual aquisição de persianas, a fim de 
atender adequadamente os Polos de 
Atendimento da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, tanto no Interior quanto na 
Capital. 
 
Data e horário de início de recebimento das 
propostas: a partir do dia 13/04/2022 às 
09:00 horas (horário de Brasília). 
Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 02/05/2022 às 10:00 horas 
(horário de Brasília). 
 
O Edital estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do 
dia 13/04/2022. 
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O Pregão Eletrônico será realizado em sessão 
pública online pela INTERNET, através do 
portal de Compras Governamentais – 
Comprasnet-SIASG, com endereço eletrônico 
“https://www.gov.br/compras/pt-br”. 
 
 
Manaus, 13 de abril de 2022. 
 

Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
Presidente da Comissão de Licitação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
 
 
PORTARIA Nº 08/2022-ESUDPAM/DPE/AM 
DOC.: 00000.011375/2022-19 
PROCESSO: 20000.002915/2022-81 
 
A DIRETORIA DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições, e tendo 
em vista o processo nº 20000.002915/2022-81, 
divulga o espelho de correção da prova do Pro-
cesso Seletivo de Estágio de Graduação 
2022.3, realizada em 12 de abril de 2022. 
 

Questão Discursiva - Padrão de resposta. 

 
ESPELHO DE CORREÇÃO - PROVA PSE 2022.3 - 
12/04/2022 

ITEM PONTOS 

N
º 

Especificação Critério  Valor 
máximo 

Total 
ob-
tido 

1 Legibilidade Reprova-
tivo 

- - 

2 Estrutura de texto 
argumentativo (in-
trodução, desenvol-
vimento e conclu-
são) 

Somativo 
 

2,0  

3 Uso da língua por-
tuguesa (ortografia; 
sintaxe de concor-
dância (verbal e no-
minal), de regência 
(verbal e nominal) e 
de colocação pro-
nominal; conexão 
textual) 

Somativo 6,0  

4 Elaboração de pro-
posta de interven-
ção para o pro-
blema abordado em 
harmonia com os 
Princípios constitu-
cionais e institucio-
nais da Defensoria 
Pública: 
Referências aos 
elementos do ar-
tigo 134 e artigo 
5º, LXXIV da CF 

Somativo 2,0  

- TOTAL DE PON-
TOS 

10,00 -  

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 
GABINETE DO DIRETOR DA ESCOLA SUPE-
RIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 13 de 
abril de 2022. 
 
RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Diretor da Escola Superior da Defensoria Pú-

blica do Amazonas 
 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 003/2022-CSDPE/AM 
 
 
Regulamenta a intervenção institucional de 
“guardiã dos vulneráveis” (“Custos Vulnerabi-
lis”) no âmbito da Defensoria Pública do Amazo-
nas 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
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uso de suas atribuições legais previstas no ar-
tigo 14, XXII, do Regimento Interno do Conse-
lho Superior da Defensoria Pública, Resolução 
nº 004/2012, de 24 de maio de 2012 
CONSIDERANDO a autonomia e legitimação 
constitucional da Defensoria Pública para a de-
fesa de interesses institucionais atribuídos pela 
Constituição (art. 134) e pela legislação, em es-
pecial em favor dos direitos humanos e dos vul-
neráveis (LC n. 80/1994, art. 4º, XI), bem como 
os poderes implícitos decorrentes de tal legiti-
mação constitucional; 
CONSIDERANDO a legitimação institucional 
da Defensoria Pública para a busca da satisfa-
ção das necessidades sociais em prol dos ne-
cessitados em sentido amplo, em harmonia 
com o Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3943) 
e o Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 
1192577); 
CONSIDERANDO o reconhecimento jurispru-
dencial da intervenção Custos Vulnerabilis, in-
clusive perante o Superior Tribunal de Justiça - 
STJ (EDcl no REsp 1712163/SP; REsp 
1854842/CE); 
CONSIDERANDO a ampla aceitação da inter-
venção processual Custos Vulnerabilis no Tri-
bunal de Justiça do Amazonas, em especial, 
exemplifica-se, em Revisão Criminal (n. 
4001836-59.2017.8.04.0000; 0002660-
47.2021.8.04.0000; 0006382-
60.2019.8.04.0000; 0003697-
80.2019.8.04.0000), Apelação Cível (0002061-
84.2016.8.04.0000), Ações de Família 
(0207307-69.2019.8.04.0001), Ação Civil Pú-
blica (0001604-13.2020.8.04.0000), Ação Res-
cisória (0005874-46.2021.8.04.0000) e Ações 
Possessórias (4002335-09.2018.8.04.0000);  
CONSIDERANDO a crescente observância e 
transcendência da aplicação dos precedentes 
judiciais no Brasil, bem como seu impacto so-
bre as populações vulneráveis e sobre os direi-
tos humanos;  
CONSIDERANDO a crescente aceitação teó-
rica da intervenção Custos Vulnerabilis; 

CONSIDERANDO a necessidade de orientar a 
prática interventiva respeitosa às partes e seus 
representantes postulatórios, sejam advogados 
ou defensores públicos; 
CONSIDERANDO a imperiosidade de aclarar 
dúvidas práticas, tais como a efetivação da in-
tervenção diante da hipótese de colisão de in-
teresses entre indivíduos e comunidades vulne-
ráveis; 
CONSIDERANDO a oitiva da comunidade ad-
vocatícia e enunciados gerados no “I Colóquio 
Amazonense da Advocacia e Defensoria Pú-
blica”, realizado na sede da OAB/AM, em 6 de 
dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO a imprescindibilidade da ad-
vocacia (Constituição, art. 133) e sua distinção 
da intervenção Custos Vulnerabilis; 
CONSIDERANDO a essencialidade do Ministé-
rio Público (Constituição, art. 127-130), bem 
como a distinção das respectivas funções, seja 
como substituto processual ou custos legis 
quanto ao papel de Custos Vulnerabilis da De-
fensoria Pública; 
CONSIDERANDO que o Ministério Público, em 
sua honrosa missão institucional de fiscal da lei 
e da ordem democrática, não está obrigado a 
ser necessariamente favorável à pretensão de 
grupos e indivíduos vulneráveis; 
CONSIDERANDO a distinção finalística, proce-
dimental e de hipóteses de cabimento da inter-
venção constitucional de Custos Vulnerabilis 
em relação a outras posições processuais da 
Defensoria Pública, tais como amicus curiae, 
curadoria especial, defensor público integral da 
criança, representação postulatória, substituto 
processual e outras;  
CONSIDERANDO a criação pioneira da inter-
venção Custos Vulnerabilis no âmbito da De-
fensoria Pública do Amazonas; 
CONSIDERANDO as disposições constitucio-
nais e legais incidentes sobre a atuação da De-
fensoria Pública; 
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RESOLVE regulamentar a intervenção institu-
cional de “guardiã dos vulneráveis” (“Custos 
Vulnerabilis”) no âmbito da Defensoria Pública 
do Amazonas nos termos seguintes: 
 

TÍTULO I 
DA INTERVENÇÃO CUSTOS VULNERABILIS 

CAPÍTULO I 
PARTE GERAL 

 
Art. 1º A intervenção institucional autônoma da 
Defensoria Pública denominada “Custos Vulne-
rabilis” ocorre em nome e interesse institucional 
próprio, sendo decorrência direta da Constitui-
ção, destinando-se à cooperação processual 
em prol dos vulneráveis e à proteção dos inte-
resses institucionais finalísticos, públicos e pri-
mários do Estado Defensor, à luz da Constitui-
ção e da legislação correlata, inclusive para tu-
telar a ordem pública, sanitária, econômica e a 
segurança pública em favor dos vulneráveis, 
nos termos do ordenamento jurídico em vigor. 
§1º O membro responsável pela intervenção é 
considerado “dominus interventionis” dentro da 
perspectiva de atuação estratégica, de sua in-
dependência funcional e do respeito às finalida-
des institucionais da Defensoria Pública e da in-
tervenção Custos Vulnerabilis, nos termos do 
ordenamento jurídico em vigor. 
§2º A intervenção Custos Vulnerabilis não se 
confunde com a substituição processual, ami-
cus curiae, assistência ad coadjuvandum e nem 
com o defensor público integral da criança. 
§3º A intervenção Custos Vulnerabilis é inapro-
priada para defesa de interesses públicos se-
cundários da Administração da Defensoria Pú-
blica. 
§4º As manifestações institucionais de interve-
niente devem ocorrer em nome próprio da ins-
tituição seguido da afirmação da assunção da 
posição processual de Custos Vulnerabilis, dis-
tinguindo-se das petições de representação 
postulatória em nome da parte nas quais o 

membro somente atua como representante ju-
dicial de outrem. 
§5º A intervenção institucional autônoma Cus-
tos Vulnerabilis, de base constitucional, trans-
porta consigo todas as possibilidades e pode-
res processuais implicitamente necessários 
para efetivação da integralidade da assistência 
jurídica devida constitucionalmente, em todos 
os graus e instâncias, inclusive a possibilidade 
de interposição de recursos, a propositura de 
ações de impugnação autônomas e quaisquer 
medidas outras necessárias e adequadas à 
efetiva proteção dos interesses institucionais 
da Defensoria Pública em favor dos vulneráveis 
e direitos humanos, nos termos do ordena-
mento jurídico em vigor. 
 

CAPÍTULO II 
DO CABIMENTO 

 
Art. 2º O interesse institucional da Defensoria 
Pública na condição de Custos Vulnerabilis 
pode, dentre outras hipóteses decorrentes do 
ordenamento jurídico, consistir no impacto po-
tencial de demandas judiciais ou extrajudiciais 
sobre os necessitados, compreendidos en-
quanto vulneráveis ou tutelados por direitos hu-
manos, bem como nas demais hipóteses pre-
vistas no ordenamento jurídico. 
§1º A intervenção Custos Vulnerabilis obser-
vará as diretrizes dos sistemas e microssiste-
mas jurídicos nos quais intervier. 
§2º O móvel da intervenção Custos Vulnerabi-
lis, dentre outros decorrentes do ordenamento 
jurídico, poderá também ser o estímulo à for-
mação de precedentes em prol do vulnerável e 
dos direitos humanos. 
 

CAPÍTULO III 
DA INICIATIVA INTERVENTIVA 

 
Art. 3º Intervenção Custos Vulnerabilis poderá 
ocorrer por iniciativa do defensor natural da 
causa, por provocação da parte interessada ou 
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por intimação iussu iudicis do juízo quando 
compreender, em tese, tratar-se de hipótese in-
terventiva da Defensoria Pública. 
§1º Quando o interventor natural compreender 
não ser hipótese de intervenção Custos Vulne-
rabilis ou de qualquer outra atuação possível à 
Defensoria Pública, fundamentará sua manifes-
tação de negativa interventiva ou atuação. 
 

CAPÍTULO IV 
CUSTOS VULNERABILIS E CONTRADITÓ-

RIO DO VULNERÁVEL 
 
Art. 4º As manifestações institucionais de Cus-
tos Vulnerabilis devem ser preferencialmente 
acompanhadas de requerimento de oitivas dos 
demais interessados. 
§1º A parte interessada, diretamente ou por seu 
advogado, também poderá provocar a Defen-
soria Pública para analisar se o caso é de hipó-
tese interventiva. 
§2º A intimação da Defensoria Pública en-
quanto Custos Vulnerabilis não supre a intima-
ção da parte por seu representante natural, seja 
advogado ou defensor público. 
§3º Quando a parte vulnerável estiver devida-
mente representada e a causa não transcender 
ao interesse das partes em juízo, nem se tratar 
de caso de grave violação de direitos humanos 
ou ainda não versando sobre a formação de 
precedentes formalmente vinculantes, é direito 
da parte vulnerável rejeitar a intervenção Cus-
tos Vulnerabilis. 
 

CAPÍTULO V 
DA ESCUTA ATIVA DOS VULNERÁVEIS 

 
Art. 5º No atuar interveniente, é recomendável 
a aplicação de métodos de escuta ativa dos in-
divíduos e comunidades vulneráveis com a fi-
nalidade de alcançar a máxima simbiose de in-
teresses a partir da manifestação institucional. 
§1º O incidente de escuta ativa (IEA) poderá ser 
instaurado extrajudicialmente por meios das 

mais diversas técnicas, tais como audiências 
públicas, abertura de procedimentos adminis-
trativos e outros instrumentos hábeis, inclusive 
tecnológicos desde que observadas as garan-
tias dos excluídos eletrônicos e digitais. 
§2º Quando em curso processo judicial, o Cus-
tos Vulnerabilis deverá buscar meios judiciais 
ou extrajudiciais para a promoção da escuta 
ativa da comunidade vulnerável afetada por 
eventual decisão ou precedente, em especial 
quando este se tratar de precedente formal-
mente vinculante. 
 

CAPÍTULO VI 
INTERVENTOR NATURAL 

 
Art. 6º Em regra, quando inexistente qualquer 
conflito de interesses decorrente de posições já 
assumidas pelo membro nos autos da interven-
ção, o interventor natural será o(a) defensor(a) 
público(a) titular junto à respectiva unidade ju-
risdicional ou administrativa. 
§1º Quando o membro titular referido no caput 
deste artigo detectar se tratar de causa de atri-
buição de defensoria temática ou especiali-
zada, comunicará ao defensor(a) especiali-
zado(a) para viabilizar sua apreciação da pos-
sibilidade interventiva enquanto interventor na-
tural da demanda especializada. 
§2º Nas demandas em trâmite no Tribunal 
Pleno, o Defensor Público Geral será o inter-
ventor natural, salvo se este designar membro 
para intervir na demanda. 
 

CAPÍTULO VII 
CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO INTERVENTIVA 
 
Art. 7º Em caso de conflito de atribuições para 
exercício da posição interventiva, o conflito de-
verá ser suscitado na forma da regulamentação 
pertinente. 
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CAPÍTULO VIII 
MIGRAÇÃO ENTRE POSIÇÕES PROCESSUAIS 

 
Art. 8º Quando inexistente conflitos de interes-
ses e presente hipótese interventiva da Defen-
soria Pública, o membro que deixar de ser re-
presentante postulatório do vulnerável poderá 
requerer ao juízo sua migração para posição de 
interveniente quando possuir atribuição para 
tanto e quando presente o interesse institucio-
nal, nos termos do ordenamento jurídico em vi-
gor. 
§1º Inexistente colisão de interesses, é possível 
ao membro interveniente com atribuição cumu-
lar a função de interveniente e representante 
postulatório. 
§2º Ocorrendo colisão de interesses superveni-
ente, o membro providenciará as medidas per-
tinentes para fins do inc. V do art. 4º-A da LC n. 
80/1994. 
 

CAPÍTULO IX 
COLISÃO DE INDIVÍDUOS E COMUNIDA-

DES VULNERÁVEIS 
 
Art. 9º Em caso de colisão de interesses entre 
indivíduos vulneráveis, a Defensoria Pública 
poderá intervir para buscar a solução que me-
lhor atenda aos interesses dos vulneráveis sob 
litígio, visando estimular a formação de prece-
dente mais adequado às finalidades institucio-
nais após a devida ponderação das vulnerabili-
dades colidentes. 
Parágrafo único: O Custos Vulnerabilis obser-
vará as peculiaridades dos microssistemas pro-
tetivos deferindo as prioridades e proteções le-
gais de acordo com a respectiva área de inter-
venção. 
Art. 10 Em caso de colisão de comunidades vul-
neráveis na formação de precedentes e ações 
coletivas, sendo necessária a atuação da De-
fensoria Pública, serão providenciados defen-
sores públicos distintos, nos termos do art. 4º-

A, V, da LC n. 80/1994, para a defesa dos res-
pectivos interesses comunitários. 
§1º Diante da colisão de comunidades vulnerá-
veis, independente da representação por de-
fensores das comunidades vulneráveis (LC n. 
80/1994, art. 4º-A, V), será possível a interven-
ção Custos Vulnerabilis com a finalidade de ex-
por a visão institucional para solucionar a coli-
são de vulnerabilidades com minimização de 
perdas e maximização dos ganhos para as co-
munidades vulneráveis envolvidas no caso, nos 
termos do ordenamento jurídico em vigor. 
§2º Quando em determinado processo ocorrer 
colisão de interesses entre núcleos especializa-
dos da Defensoria Pública em razão da natu-
reza do litígios e dos vulneráveis envolvidos, 
ambas exercerão suas atribuições nos termos 
do inciso V do art. 4º-A da LC n. 80/1994, sem 
prejuízo da eventual intervenção Custos Vulne-
rabilis por membro distinto para fins de ponde-
ração das vulnerabilidades em rota de colisão. 
§3º Quando houver concorrência de atribuições 
e interesses harmônicos entre núcleos da De-
fensoria Pública, os respectivos membros po-
derão apresentar manifestação única em ato 
cooperativo, em conformidade com o ordena-
mento jurídico em vigor. 
 

CAPÍTULO X 
CUSTOS VULNERABILIS E TRIBUNAIS 

 
Art. 11 Nos tribunais, a atribuição interventiva 
será realizada pelo defensor recursal natural, 
salvo hipótese de atribuição de defensoria es-
pecializada, quando a atuação também poderá 
ocorrer de forma isolada ou conjunta, nos ter-
mos do § 3º do art. 10 desta resolução, e ob-
servado o § 2º do art. 6º também desta resolu-
ção. 
Art. 12 Sob Jurisdição Nacional dos Tribunais 
Superiores, com lastro em seu interesse institu-
cional será possível a intervenção Custos Vul-
nerabilis nos casos decorrentes da respectiva 
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unidade jurisdicional ou também quando hou-
ver colisão de interesses, peculiaridades regio-
nais ou o impacto geográfico de determinados 
casos sobre os vulneráveis da respectiva cir-
cunscrição territorial, poderá ocorrer em tribu-
nais superiores. 
Parágrafo único: Quando as Defensorias Públi-
cas interessadas na adequada solução do caso 
compartilharem interesse, será possível a assi-
natura de manifestação interventiva conjunta.  
 

SEÇÃO I 
INTERVENÇÃO PROCESSUAL PENAL 

 
Art. 13 A intervenção Custos Vulnerabilis no Di-
reito Processual Penal servirá como instru-
mento cooperativo de contenção do poder pu-
nitivo, bem como ao reequilíbrio entre a parte 
investigada ou acusada frente ao Estado, nos 
termos do ordenamento jurídico em vigor. 
§1º A intervenção Custos Vulnerabilis proces-
sual penal não poderá acarretar prejuízo à de-
fesa, sendo recomendável o silêncio estraté-
gico ou a manifestação limitadamente à obser-
vância das garantias processuais penais 
quando o membro compreender pela impossi-
bilidade de manifestação meritória favorável. 
§2º A intervenção Custos Vulnerabilis proces-
sual penal, enquanto manifestação do Estado 
Defensor, somente poderá contribuir com os in-
teresses da vítima em caso de inexistência pre-
juízo ou de colisão de interesses com a defesa, 
sendo possível à Defensoria Pública outros me-
canismos legais de defesa da vítima processual 
penal, nos termos do ordenamento jurídico em 
vigor.  
§3º É direito da parte, diretamente ou por seu 
representante natural, apresentar ao defensor 
público natural a notícia de violação de direitos 
humanos ou de potencial impacto ao interesses 
de vulneráveis nas demandas em tramitação. 
§4º Quando por ocasião da manifestação insti-
tucional existir requerimento da defesa por seu 
representante postulatório ou ainda quando 

constar pleito ministerial nos autos, é recomen-
dável que a intervenção Custos Vulnerabilis 
leve em consideração tais manifestações pré-
vias com a finalidade de reforçar, complemen-
tar ou suplementar os interesses defensivos. 
§5º Quando a parte interessada não for inti-
mada previamente sobre a inércia advocatícia 
e os autos forem remetidos diretamente à De-
fensoria Pública, a intervenção Custos Vulnera-
bilis poderá se manifestar em prol da intimação 
pessoal da parte para ciência de tal circunstân-
cia a fim de garantir o direito humano à escolha 
do representante natural ou a assunção da re-
presentação postulatória pelo Estado Defensor, 
se presentes os pressupostos normativos. 
Art. 14 Caso seja necessária a atuação pró-ví-
tima processual penal, será providenciado 
membro distinto, em conformidade com o art. 
4º-A, V, da LC n. 80/1994. 
§1º Existindo interesse pessoal da vítima, será 
recomendável a representação postulatória, 
nos termos do art. 4º, XI, XV, XVIII da LC n. 
80/1994; e, em caso de interesses da coletivi-
dade de vítimas, em especial em caso de atua-
ção deficitária do Estado Acusador, será reco-
mendável a invocação da legitimação coletiva 
em prol dos interesses da comunidade-vítima, 
nos termos do art. 80 da Lei n. 8.078/1990, do 
art. 17 da Lei n. 7.347/1985 e das demais nor-
mas jurídicas em vigor. 
 

SEÇÃO II 
INTERVENÇÃO NO MICROSSISTEMA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
Art. 15 Para fins de cooperação interinstitucio-
nal em favor do melhor resultado possível em 
favor das crianças e como garantia institucional 
de intervenção mínima do Estado sobre a es-
fera de direitos dos referidos sujeitos de direito, 
a atuação do Custos Vulnerabilis no microssis-
tema de defesa da criança e do adolescente 
atuará preferencialmente guiada pela confluên-
cia entre o interesse manifesto da criança e a 
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tutela do seu melhor interesse, em conformi-
dade com o juízo técnico e estratégico do inter-
ventor natural, tudo em conformidade com o or-
denamento jurídico vigente. 
§1º A intervenção Custos Vulnerabillis será ca-
bível quando presente interesse institucional na 
área do Direito da criança e do adolescente, 
não se confundindo com outras formas de atu-
ação como representação postulatória, amicus 
curiae, curadoria especial, defensor integral da 
criança, substituição processual e Custos Le-
gis.  
§2º Nos termos do § 1º deste artigo, se pre-
sente interesse institucional e estratégico do 
Estado Defensor em favor da criança e adoles-
centes nos autos, a intervenção Custos Vulne-
rabilis será cabível independentemente de ser 
possível ou não outra forma de atuação da De-
fensoria Pública, tais como curadoria especial e 
representação postulatória, nos termos do or-
denamento jurídico em vigor. 
§3º Para fins de viabilizar a análise de atuações 
estratégicas nos termos do § 2º deste artigo, 
será franqueado ao interveniente natural bus-
car o acesso aos autos integrais, podendo mi-
grar para outra posição processual mais perti-
nente e estratégica para os direitos e interesses 
da criança, caso inexistente colisão de interes-
ses, nos termos do ordenamento jurídico em vi-
gor. 
§4º Após acessar e analisar os autos, a mani-
festação institucional de Custos Vulnerabilis 
poderá se limitar, fundamentadamente, à posi-
ção de inexistência de prejuízo aos interesses 
da criança de acordo com o contexto dos autos, 
sendo possível superveniente reconsideração, 
também motivadamente, da manifestação an-
teriormente apresentada em razão da indispo-
nibilidade dos interesses das crianças e adoles-
centes. 
§5º Quando inexistir potencial colisão total ou 
parcial de interesses entre o interesse mani-
festo da criança e a posição institucional de 
Custos Vulnerabilis, o mesmo membro poderá 

acumular as posições processuais de interveni-
ente e defensor público integral da criança. 
§6º A presença do Ministério Público como “fis-
cal da lei” ou como substituto processual não se 
confunde e nem supre a manifestação instituci-
onal de Custos Vulnerabilis, cabendo à Defen-
soria Pública, neste caso, analisar se, de fato e 
de direito, estão sendo respeitadas a confluên-
cia entre o interesse manifesto da criança e seu 
melhor interesse, nos termos do ordenamento 
jurídico em vigor. 
§7º A presença do Ministério Público como 
parte, substituto processual ou custos legis, na 
defesa de sua posição institucional não afasta 
e nem se confunde com a possibilidade inter-
ventiva autônoma da Defensoria Pública para 
apresentar sua posição institucional em favor 
dos direitos humanos e dos vulneráveis, tais 
como crianças e adolescentes. 
 

SEÇÃO III 
DA INTERVENÇÃO EM QUESTÕES POS-

SESSÓRIAS MULTITUDINÁRIAS E OUTRAS 
QUESTÕES HABITACIONAIS 

 
Art. 16 Sem prejuízo das demais formas de atu-
ação cabíveis, a atuação em Ações Possessó-
rias decorrentes do Código de Processo Civil, 
em especial os art. 554, § 1º e art. 565, poderá 
ocorrer na forma interventiva de Custos Vulne-
rabilis quando estrategicamente adequada à 
potencialização da defesa dos vulneráveis, nos 
termos do ordenamento jurídico em vigor. 
§1º O órgão interveniente poderá empregar as 
soluções adequadas de conflitos extrajudicial-
mente, nos termos da LC n. 80/1994 e do Có-
digo de Processo Civil, quando se deparar com 
conflitos de interesses, inclusive no âmbito da 
comunidade vulnerável. 
§2º Identificada e não solucionada a colisão de 
interesses por meio de soluções consensuais 
de conflitos, a intervenção Custos Vulnerabilis 
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não dispensará a atuação de defensores públi-
cos representantes, nos termos da LC n. 
80/1994 (art. 4º-A, V). 
§3º Quando a comunidade vulnerável apresen-
tar defesa por meio de representante postulató-
rio, a intervenção Custos Vulnerabilis, a juízo 
técnico do interveniente natural, poderá se limi-
tar à manifestação institucional favorável ou em 
reforço à defesa dos vulneráveis. 
§4º Na hipótese do § 3º deste artigo, o interve-
niente poderá complementar a defesa ou 
mesmo apresentar defesa autônoma para gru-
pos sub-representados, observadas as regras 
de colisão de interesses (LC n. 80/1994, art. 4º-
A, V). 
 

SEÇÃO IV 
INTERVENÇÃO EM PROCESSOS E PROCE-

DIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Art. 17 Em audiências públicas e processos ad-
ministrativos, inclusive na formação legislativa, 
que tenham impacto sobre direitos humanos e 
no interesse dos vulneráveis, a Defensoria Pú-
blica poderá ser ouvida como Custos Vulnera-
bilis para apresentar sua posição técnica. 
§1º Em caso de inexistência de interventor na-
tural para os casos do caput deste artigo, ca-
berá ao Defensor Público Geral designar mem-
bro para intervenção. 
 
§2º Em casos similares aos dos caput deste ar-
tigo também será cabível o diálogo por meio da 
intervenção Custos Vulnerabilis na relação en-
tre particulares diante do impactos possíveis 
aos direitos humanos e interesses dos vulnerá-
veis, em especial na relação entre desiguais fo-
mentando preferencialmente a percepção da 
aplicação dos direitos fundamentais entre parti-
culares. 
 

TÍTULO II 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 18 Questões omissas serão solucionadas 
pelo Defensor Público Geral ou pelo Conselho 
Superior, nos termos das respectivas compe-
tências. 
 
Art. 19 Toda intervenção da Defensoria Pública 
e interpretação desta resolução deverá ser gui-
ada pelo ordenamento jurídico vigente, inclu-
indo as normas sobre atribuição editadas pelo 
Conselho Superior da Defensoria Pública. 
 
Art. 20 Esta resolução entrará em vigor após 30 
dias da data de sua publicação. 
 
Manaus, 13 de abril de 2022 
 
RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 
Defensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 004/2022-CSDPE/AM 
  
 Constitui a Comissão Especial e Colegiado 
do III Concurso para provimento de cargos 
do quadro de servidores auxiliares da De-
fensoria Pública do Estado,  
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas nos in-
cisos XI e XII, do artigo 18 da Lei Complemen-
tar 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), 
CONSIDERANDO os termos do Ato Normativo 
nº 12/2021 – GDPG/DPE/AM, em seus artigos 
14 e 15, que preveem a Comissão Especial e 
seu Colegiado, respectivamente; 
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CONSIDERANDO o Edital nº 001/2021- 
CSDPE/AM, que convocou Membros da Socie-
dade Civil interessados em compor a Comissão 
de Heteroidentificação;  
CONSIDERANDO a decisão unânime dos 
Membros do Conselho Superior na Reunião Or-
dinária de 12 de abril de 2022, acerca dos no-
mes indicados para compor a Comissão Espe-
cial e seu Colegiado. 

RESOLVE: 
Art. 1º CONSTITUIR Comissão Especial do III 
Concurso para provimento de cargos do quadro 
de servidores auxiliares da Defensoria Pública 
do Estado, conforme quadro abaixo:  
 

Arthur Sant’Anna Ferreira Ma-
cedo 

Defensor Público 
– Presidente 

Iolete Ribeiro da Silva Membro da Socie-
dade Civil 

Arlete Oliveira Conceição Anchi-
eta da Silva 

Membro da Socie-
dade Civil 

 
Art. 2º CONSTITUIR Colegiado da Comissão 
Especial do III Concurso para provimento de 
cargos do quadro de servidores auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado, conforme qua-
dro abaixo:  
 

Dâmea Mourão Telles de Menezes Defensora 
Pública 

José Antônio Pereira da Silva Defensor Pú-
blico 

Lúcia Maria Barbosa Lira Membro da 
Sociedade 
Civil  

Rafaela Fonseca da Silva Membro da 
Sociedade 
Civil  

Luciana dos Santos Silva Membro da 
Sociedade 
Civil  

 
Art. 3º A Comissão Especial analisará e delibe-
rará acerca do preenchimento dos critérios de 
heteroidentificação dos candidatos(as) que se 
autodeclararem pessoas negras, indígenas ou 

quilombolas, previstas no Ato Normativo nº 
12/2021-GDPG/DPE/AM 
§1º Caso o(a) candidato(a) se autodeclare indí-
gena, a Comissão Especial deverá analisar a 
apresentação de pelo menos um dos seguintes 
documentos:  
a) documento emitido pela FUNAI que ateste 
sua condição.  
b) declaração de sua respectiva comunidade 
sobre a sua condição de pertencimento étnico, 
assinada por pelo menos duas lideranças reco-
nhecidas;  
§2º Caso o(a) candidato(a) se autodeclare qui-
lombola, a Comissão Especial deverá analisar 
a apresentação de certidão expedida pela Fun-
dação Cultural dos Palmares.  
§3º Caso o(a) candidato(a) se autodeclare 
como sendo pessoa negra, a Comissão Espe-
cial, por meio de entrevista e por maioria de 
seus membros, deverá confirmar o reconheci-
mento da referida declaração levando-se em 
consideração, em seu parecer, os critérios de 
fenotipia, principalmente a identificação de um 
conjunto de características fenotípicas que tor-
nem possível presumir a identificação externa 
da pessoa como negra, não sendo suficiente 
apenas a existência de ascendentes negros.  
§4º A entrevista será filmada para fins de regis-
tro da avaliação e será de uso exclusivo da Co-
missão Especial de avaliação das autodeclara-
ções, exceto quando constituir prova de falsi-
dade, quando poderá ser compartilhado com o 
Ministério Público do Estado.  
Art. 4º Das decisões da Comissão Especial que 
não confirmem a autodeclaração do(a) candi-
dato (a), caberá recurso, no prazo de 05 dias, 
para o Colegiado da própria Comissão Espe-
cial, que julgará o recurso com base no registro 
audiovisual da entrevista.  
Parágrafo único: A decisão do Colegiado é irre-
corrível.  
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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Manaus (AM), 13 de abril de 2022 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
 
 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSO-
RIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 
Aos trinta dias do mês de março do ano de dois 
mil e vinte e dois, às 14h, na sede da Defenso-
ria Pública Geral do Estado do Amazonas, na 
sala de reuniões do Conselho Superior da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas, reu-
niu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Supe-
rior, eleito em 3 de dezembro de 2021 e empos-
sado em 2 de fevereiro de 2022, sob a presi-
dência do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. 
Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. 
Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e 
eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas, pela 1ª 
Classe: Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior e 
Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, pela 2ª 
Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e 
Dra. Larisse Silva Oliveira; pela 3ª Classe: Dr. 
Messi Elmer Vasconcelos Castro e Dr. Theo 
Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa; 
e pela 4ª Classe: Dr. Inácio de Araújo Navarro 
e Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Pre-
sente a Presidente da Associação dos Defen-
sores Públicos do Amazonas – ADEPAM, 
Exma. Sra. Defensora Pública Dra. Melissa 
Souza Credie Borborema.  Ausente justificada-
mente o Exmo. Sr. Corregedor-Geral Dr. Marco 
Aurélio Martins da Silva. Presente o Exmo. Sr. 
Defensor Público Dr. Lucas Matos. Constatado 
o quórum regular de funcionamento do Órgão 
Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o 
Conselho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I 
– APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª RO – 2022. 

Aprovada. II - COMUNICAÇÕES DO PRESI-
DENTE E DOS CONSELHEIROS. Reunião 
aberta pelo Exmo. Sr. Subdefensor-Geral, Dr. 
Thiago Nobre Rosas, que comunicou a entrada 
logo mais o Exmo. Sr. Defensor Público-Geral 
na reunião, pois no momento se encontra em 
evento externo. Com a palavra franqueada, a 
Exma. Sra. Presidente da ADEPAM, Dra. Me-
lissa Souza Credie Borborema informou que as 
inscrições do CONADEP já estão abertas no 
site da ANADEP e que o primeiro lote tem o va-
lor de R$ 750,00 até 31 de maio. Em tratativas 
com a Administração Superior, informou que o 
Exmo. Sr. Defensor Público-Geral, Dr. Ricardo 
Queiroz de Paiva, já sinalizou em firmar parce-
ria com a associação, para aumentar o número 
de inscrições que serão oferecidas aos Mem-
bros, por meio de sorteio. Assim, poderemos 
contar com um maior número de membros pre-
sentesao evento e uma representatividade ma-
ciça de nossa DPE. Destacou que 83% do as-
sociados aprovaram o encontro presencial pela 
passagem do dia do defensor público e tal con-
fraternização será ocorrerá no dia 28 de maio. 
Por fim, ratificou o pleito, que já foi apresentado 
pela Adepam em reunião ao DPG, com a cau-
tela que o assunto requer, para que a Adminis-
tração informe, na medida do possível, qual-
quer tratativa que contenha possível reposição 
salarial ou resultado prévio dos trabalhos exer-
cidos pela Comissão de subsídios ou até 
mesmo a fixação de uma data-base, pleito úl-
timo  apresentado tanto por associados ativos, 
quanto pelos inativos. III – COMUNICAÇÃO 
DAS CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS. 
Neste item, a Secretaria Executiva informou 
que o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Elias 
Cruz encaminhou e-mail ao Colegiado solici-
tando a extensão de prazo de mais 5 (cinco) 
dias para se manifestar nos autos do Processo 
nº 20000.002152/2022-DPE/AM. Acolhido por 
unanimidade para manifestação até o dia 8 de 
abril de 2022. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, 
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DO SERVIDOR E DO CIDADÃO. Com a pala-
vra, o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Lucas 
Matos, alegando que apenas hoje soube do trâ-
mite do processo constante do item 11 da Or-
dem do Dia desta pauta, solicitou concessão de 
prazo para manifestação. Em deliberação, o 
Colegiado, por unanimidade, com anuência da 
Exma. Sra. Relator, retirou o processo de pauta 
e determinou que a Secretaria Executiva notifi-
que todos os defensores do projeto ADOTE 
UMA COMARCA e todos os Coordenadores de 
Polo para, se quiserem, apresentarem manifes-
tação no prazo de 10 (dez) dias. Após, devolver 
o processo à Relatora. IX – DISTRIBUIÇÃO DE 
MATÉRIAS. 1) PROCESSO Nº 
20000.002325/2022-DPE/AM. INTERES-
SADO: CORREGEDORIA-GERAL. AS-
SUNTO: ESTÁGIO PROBATÓRIO – DEFEN-
SOR PÚBLICO RODOLFO LOBO. Distribuído, 
por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro 
Dr. Péricles Duarte de Souza Junior para rela-
toria. 2) PROCESSO Nº 20000.005XX8/2021-
DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-
GERAL. ASSUNTO: ABERTURA DE PAD. 
Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. 
Conselheiro Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha 
para relatoria. Ordem do dia. I – Relatório, 
discussão e deliberação. INVERSÃO DE 
PAUTA. 1) PROCESSO Nº 
20000.002605/2022-DPE/AM. INTERES-
SADO: SUBDEFENSORIA-GERAL. AS-
SUNTO: PROPOSTA DE RESOLUÇÃO – RE-
GULAMENTAÇÃO DO PADAC E PCC. Pe-
dido de vista pelo Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Ar-
lindo Gonçalves dos Santos Neto. 2) PRO-
CESSO Nº 20000.0007392/2021-DPE/AM. IN-
TERESSADO: LEONARDO FIGLIUOLO. AS-
SUNTO: REVISÃO DE METAS DO 4º TRI-
MESTRE DE 2021. CONSELHEIRO-RELA-
TOR: DR. INÁCIO DE ARAÚJO NAVARRO. 
Por unanimidade, o Colegiado acolheu, por 
unanimidade, o voto do Exmo. Sr. Relator que, 
pela perda da sua utilidade, esvaziando-se o 
seu objeto, tendo em vista que a 2ª Defensoria 

Pública de 1ª Instância Especializada em Su-
cessões logrou êxito em alcançar a meta do 4º 
trimestre do ano de 2021, assim, votou pelo ar-
quivamento dos presentes autos. Na esteira 
deste processo, o Colegiado decidiu, conside-
rando a Decisão que resultou na Resolução nº 
002/2022-CSDPE/AM alterando as metas do 1º 
e 2º trimestres de 2022, bem como a consulta 
aos defensores recorrentes e levando em con-
sideração a perda do objeto de todos os recur-
sos apresentados, o Colegiado decidiu, por 
unanimidade, que a Secretaria Executiva certi-
fique os processos que tratam da matéria e os 
arquivem em definitivo. 3) PROCESSO Nº 
20000.008749/2021-DPE/AM. INTERES-
SADO: CONSELHO SUPERIOR. ASSUNTO: 
JUSTIFICATIVA – ELEIÇÕES 2021. CONSE-
LHEIRO-RELATOR: DR. PÉRICLES DUARTE 
DE SOUZA JÚNIOR. Por unanimidade, o Cole-
giado, acolheu em parte o voto do Exmo. Sr. 
Relator, divergindo na parte final, por proposta 
do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Inácio de Araújo 
Navarro, para acolher todas as justificativas dos 
defensores públicos que permaneceram a tra-
balho em suas comarcas, seja por sem quais-
quer recomendações ou ressalvas, vencida a 
parte final relatada pelo Exmo. Sr. Conselheiro 
Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior, que pro-
pôs ressalvas e recomendações, com base na 
Lei Complementar estadual nº 01/90, Resolu-
ções 004/2012 – CSDPE/AM e 019/2021-
CSDPE/AM, salientando, por oportuno, a des-
necessidade de qualquer registro em ficha fun-
cional. Por fim, o Colegiado decidiu por solicitar 
à Diretoria de Tecnologia e Informação o de-
senvolvimento ou aquisição de programa que 
possibilite a votação on-line, concedendo prazo 
de 120 (cento e vinte dias) para apresentação 
do andamento da requisição em sessão neste 
Colegiado. 4) PROCESSO Nº 
20000.000442/2022-DPE/AM. INTERES-
SADO: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: 
RELATÓRIO-FUNDEP. CONSELHEIRO-RE-
LATOR: DR. ARLINDO GONÇALVES DOS 
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SANTOS NETO. Acolhido, por unanimidade, o 
voto do Exmo. Sr. Relator que votou pela regu-
laridade da administração do FUNDEP, exercí-
cio 2021, com o consequente arquivamento dos 
presentes autos. 5) PROCESSO Nº 
20000.000248/2022-DPE/AM. INTERES-
SADO: 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INS-
TÂNCIA DO JUIZADO ESPECIAL (MELISSA 
CREDIE). ASSUNTO: REVISÃO DE METAS – 
1º TRIMESTRE DE 2022. CONSELHEIRO-RE-
LATOR: DR. MESSI ELMER VASCONCELOS 
CASTRO. Após lido o Relatório, a Exma. Sra. 
Defensora Pública interessada, fez uma res-
salva ao voto do Exmo. Sr. Relator, esclare-
cendo que não se tratam de 4 varas e sim 3, 
são duas varas cíveis e uma criminal. Em se-
guida, ratificou os termos de seu requerimento. 
Por unanimidade, o Colegiado acolheu o voto 
do Exmo. Sr. Relator que entendeu cabível a 
manutenção dos termos da Resolução 02/2022 
e improcedente o pedido para redução em 1/3 
da meta. Em relação ao pedido “c”, requerendo-
se que seja aplicado ao presente caso o dis-
posto no §4º, do Art. 10, da Resolução nº 
22/2021-CSDPE/AM, cabendo a este Colendo 
Conselho, a definição das novas metas a serem 
alcançadas pela 1a. Defensoria Pública de 1a. 
Instância do Juizado Especial, entendeu por 
prejudicado, uma vez que o índice de aplicação 
foi estabelecido pelo colegiado nos termos da 
Resolução 02/2022. Ao final, considerando as 
circunstâncias motivadoras de alteração de 
atribuição do órgão defensorial, e diante do as-
sentimento da Requerente, converteu esta de-
cisão em diligência para fins de deflagração do 
procedimento de alteração de atribuição pre-
visto na Resolução 004/2019, encaminhando-
se os autos à Coordenação de área e a Corre-
gedoria Geral. 6) PROCESSO Nº 
20000.008884/2021-DPE/AM. INTERES-
SADO: ARTHUR SANT’ANNA FERREIRA 
MACEDO. ASSUNTO: RECURSO ADMINIS-
TRATIVO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. 
THIAGO NOBRE ROSAS. Retirado de pauta. 

Registrada a saída do Exmo. Sr. Subdefensor 
Público-Geral, Dr. Thiago Nobre Rosas, e regis-
trada a presença do Exmo. Sr. Defensor Pú-
blico-Geral, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, que 
informou sobre a utilização das máscaras na 
Defensoria, esclarecendo que irá seguir a ori-
entação municipal de cada comarca. Regis-
trada a saída da Exma. Sra. Presidente da 
ADEPAM, Dra. Melissa Souza Credie Borbo-
rema. 7) PROCESSO Nº 20000.001573/2021-
DPE/AM. INTERESSADO: DEFENSORIA-GE-
RAL. ASSUNTO: CONCURSO PARA SERVI-
DORES – MANICORÉ – COMISSÃO DE HE-
TEROIDENTIFICAÇÃO. O Colegiado, acolheu, 
por unanimidade, a proposta do Exmo. Sr. De-
fensor Público-Geral, Dr. Ricardo Queiroz de 
Paiva, de utilizar os mesmo nomes da comis-
são de heteroidentificação do IV Concurso para 
ingresso na carreira de Defensor Público esco-
lhidos na 7ª reunião extraordinária de 2022, 
ocorrida em 13 de setembro de 2021, no III 
Concurso para provimento de cargos do quadro 
de servidores auxiliares da Defensoria Pública 
do Estado. Orientado à Secretaria Executiva, 
por sugestão da Exma. Sra. Conselheira Dra. 
Larisse Silva Oliveira, que proceda consulta so-
bre a anuência da Escola Superior da Defenso-
ria Pública do Estado – ESUDPAM, bem como 
à ADEPAM sobre a ratificação dos nomes. 8) 
PROCESSO Nº 20000.000372/2022-DPE/AM. 
INTERESSADO: 12ª DEFENSORIA PÚBLICA 
DE 1ª INSTÂNCIA DE FAMÍLIA (CAROL RO-
CHA) ASSUNTO: REVISÃO DE METAS – 1º 
TRIMESTRE DE 2022. CONSELHEIRO-RE-
LATOR: DR. PÉRICLES DUARTE DE SOUZA 
JÚNIOR. 9) PROCESSO Nº 
20000.000045/2022-DPE/AM. INTERES-
SADO: 1ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª INS-
TÂNCIA ESPECIALIZADA EM SUCESSÕES 
(SARAH DE SOUZA LOBO). ASSUNTO: RE-
VISÃO DE METAS – 1º TRIMESTRE DE 2022. 
CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. LARISSE 
SILVA OLIVEIRA.  10) PROCESSO Nº 
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20000.000376/2022-DPE/AM. INTERES-
SADO: 13ª DEFENSORIA PÚBLICA DE 1ª 
INSTÂNCIA CÍVEL (PÉRICLES DUARTE). 
ASSUNTO: REVISÃO DE METAS – 1º TRI-
MESTRE DE 2022. CONSELHEIRA-RELA-
TORA: DRA. LARISSE SILVA OLIVEIRA. 
Conforme decisão no item 2 da Ordem do Dia 
da pauta, processos retirados de pauta para 
execução da citada decisão. 11) PROCESSO 
Nº 20000.001636/2022-DPE/AM. INTERES-
SADO: ANDRÉ RICARDO ANTONOVICZ MU-
NHOZ. ASSUNTO: RECURSO ADMINISTRA-
TIVO. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. LA-
RISSE SILVA OLIVEIRA. Retirado de pauta 
para cumprimento da Decisão relatada no item 
VI do Expediente da presente Ata. E por não 
haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. 
Presidente do Conselho Superior deu a pre-
sente sessão por encerrada, às 16:15h. Eu, 
Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 
do Conselho Superior, digitei a presente ata, 
que vai por todos assinada.  
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