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PORTARIA N.º 0382/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, in-
ciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do 
art. 9º da Lei Promulgada nº 51, de 21 de 
julho de 2004; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros 
da Defensoria Pública para o desempenho 
de tarefas especiais no âmbito da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas, na 
forma do art. 9º, inciso XI da Lei Comple-
mentar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990; 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002181/2022-30; 

RESOLVE: 
I – INCLUIR os Defensores Públicos 
Thiago Nobre Rosas e Maurílio Casas 
Maia, bem como o servidor Bruno Pereira 
Aparício Campos, na Portaria nº 317/2022-
GDPG/DPE/AM, que designou membros e 
servidores para participarem do Dia D da 
Defensoria “Meu pai tem nome”, no dia 12 
de março de 2022, de 08h às 17h, na sede 
da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, atribuindo-lhes as 
contraprestações indicadas no Anexo 
Único. 
II – DETERMINAR a atuação dos membros 
como critério de elegibilidade para merito-
cracia, nos termos do art. 2º, inciso V, da 
Resolução nº 022/2021-CSDPE/AM.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.
  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 14 de março de 2022. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
ANEXO ÚNICO 

Membro/ser-
vidor 

Função 

Data 
de par-
ticipa-

ção 

Contraprestação 

Thiago No-
bre Rosas 

Atendi-
mento ju-

rídico 
12/03 

Adicional no valor 
correspondente ao 
nível 3, do Anexo 
XII da Lei 
4077/2014, com as 
alterações Lei nº 
4.831/2019. 

Maurílio Ca-
sas Maia  

Atendi-
mento ju-

rídico 
12/03 

Adicional no valor 
correspondente ao 
nível 3, do Anexo 
XII da Lei 
4077/2014, com as 
alterações Lei nº 
4.831/2019. 

Bruno Pe-
reira Aparício 
Campos 

Atendi-
mento ju-

rídico 
12/03

Adicional no valor 
correspondente ao 
nível 3, do Anexo 
XII da Lei 
4077/2014, com as 
alterações Lei nº 
4.831/2019. 

 
 

PORTARIA N.º 384/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, in-
ciso VIII, XII e XXV, da Lei Complementar 
nº 01 de 30 de março de 1990, consolidada 
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na forma do art. 9º da Lei Promulgada nº 
51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para praticar atos de gestão 
administrativa, na forma do art. 9º, inciso 
XII, da Lei Complementar Estadual nº 01, 
de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 59, 
§2º e 3º do Regimento Interno, que trata 
das designações da Comissão de Licitação 
da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
2000.2189/2022; 

RESOLVE: 
I – ALTERAR a Portaria nº 1294/2021, para 
substituir o assistente técnico exonerado, 
Robson Lins Bertazzo, que desempenhava 
o encargo de Pregoeiro/Membro de Apoio 
na Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública, pelo assistente técnico Talyson 
Alexandre do Nascimento, Matrícula 
000.5118-A, que passa a compor a equipe 
da Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública como Pregoeiro/Membro de Apoio. 

II - Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 14 de março de 2022. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 386/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, in-
ciso 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 necessidade de repo-
sição de vagas, bem como suprir a carência 
de pessoal da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas; 

CONSIDERANDO que no capítulo 5, item 
5.2, subitem 5.2.2 do Edital Nº 03/2017 de 
Retificação, publicado no Diário Oficial Ele-
trônico da DPE/AM, edição 549 de 
07/11/2017, que trata das regras de nome-
ação de candidatos com deficiência, com a 
determinação de que o primeiro candidato 
com deficiência classificado no concurso 
será convocado para ocupar a 5ª (quinta) 
vaga aberta, relativa ao Cargo/Especiali-
dade/Município de atuação para o qual con-
correu, enquanto os demais candidatos 
com deficiência classificados serão convo-
cados, a cada intervalo de 10 (dez) vagas 
providas, correspondentes às 20ª, 30ª, 40ª 
vagas, e assim sucessivamente, observada 
a ordem de classificação, durante o prazo 
de validade do concurso; 

CONSIDERANDO o constante nos autos 
do Processo nº 20000.001215/2022-79, da-
tado de 10/02/2022; 

RESOLVE: 

I - NOMEAR, em conformidade com o 
artigo 8º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.077, de 
11 de setembro de 2014, para exercer 
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cargo de provimento efetivo do Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, a candidata 
abaixo especificada: 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE DE-
FENSORIA – ASSISTENTE TÉCNICO AD-
MINISTRATIVO 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME 
DO 
CANDI-
DATO 

CLASS. 
VAGA A SER PRE-
ENCHIDA 

PAMELA 
GRIMM 
AN-
DRADE 
DA FON-
SECA 

8aPcD* 30ª 

*Pessoa com Deficiência. 
Esta Portaria entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 15 de março de 2022. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado

 

PORTARIA N.º 378/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, 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 disposto no art. 9º, in-
cisos VIII, XVIII e XXV, da Lei Complemen-
tar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, 
e alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 
4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada 
pela Lei nº 4.831 de 13 de maio de 2019, 
que institui o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações dos servidores auxiliares 
da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas; 

CONSIDERANDO que a Lei acima menci-
onada, em seu Anexo XII, estabelece o 
novo Quadro de Adicional; 

CONSIDERANDO o constante no Pro-
cesso nº 20000.001986/2022-66. 

RESOLVE: 

CONCEDER, no período de 25, 28, 29, 30 
de março e 01 de abril de 2022, ao Defen-
sor Público Gabriel Herzog Kehde, o Adici-
onal por Desempenho de Atividade Técnica 
Especial correspondente nível 11, previsto 
no artigo 31, XI, da Lei Estadual nº 4.077, 
de 11 de setembro de 2014, alterada pela 
Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019. 

 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 14 de março de 2022. 

 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 378/2022-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, 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 disposto no art. 9º, in-
cisos VIII, XVIII e XXV, da Lei Complemen-
tar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, 
e alterações posteriores; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 
4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada 
pela Lei nº 4.831 de 13 de maio de 2019, 
que institui o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remunerações dos servidores auxiliares 
da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas; 

CONSIDERANDO que a Lei acima menci-
onada, em seu Anexo XII, estabelece o 
novo Quadro de Adicional; 

CONSIDERANDO o constante no Pro-
cesso nº 20000.001986/2022-66. 

RESOLVE: 

CONCEDER, no período de 25, 28, 29, 30 
de março e 01 de abril de 2022, ao Defen-
sor Público Gabriel Herzog Kehde, o Adici-
onal por Desempenho de Atividade Técnica 
Especial correspondente nível 11, previsto 
no artigo 31, XI, da Lei Estadual nº 4.077, 
de 11 de setembro de 2014, alterada pela 
Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019. 

 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 14 de março de 2022. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº 038/2022-GCG-DPE/AM 
 
A CORREGEDORIA GERAL DA DEFEN-
SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 20, incisos X e XII da 
Lei Complementar nº 01/1990 c/c artigo 11, 
incisos X e XI, da Resolução nº. 001/2013-
CSDPE/AM – Regimento Interno da Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o dever funcional dos 
membros da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas de apresentar relatórios pe-
riódicos de sua atuação ao Corregedor Ge-
ral, nos termos do art. 89, inciso XII, da Lei 
Complementar nº. 01/1990;  
CONSIDERANDO que a esta compete ori-
entar e supervisionar as atividades desen-
volvidas pelos Defensores Públicos em 
suas respectivas áreas, bem como baixar 
instruções, no limite de suas atribuições, vi-
sando a regularidade e o aperfeiçoamento 
da missão constitucional da Defensoria Pú-
blica;  
CONSIDERANDO a necessidade de uni-
formizar o registro da atuação institucional, 
por meio da padronização do preenchi-
mento dos relatórios funcionais periódicos 
em sistema integrado, no intuito de auxiliar 
os Defensores Públicos e toda equipe de 
apoio (servidores, alunos de pós-gradua-
ção e estagiários da Defensoria Pública), 

Assinado digitalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=AM, L=Manaus, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=09461647000195, OU=Videoconferencia, 
OU=Certificado PJ A1, CN=DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.03.15 18:10:11-04'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2022                         Ano 8, Edição 1.662 Pág. 5/18 

 

 

 

no oferecimento de um atendimento mais 
qualitativo;  
CONSIDERANDO a imprescindibilidade de 
manter atualizados os registros estatísticos 
de produção dos membros da Defensoria 
Pública, inclusive para efeitos de aferição 
dos índices de merecimento e de produtivi-
dade; 
CONSIDERANDO a necessidade de ade-
quação dos critérios de preenchimento dos 
relatórios funcionais periódicos em sistema 
integrado, de forma que os resultados 
quantitativos reflitam a faticidade das ativi-
dades desenvolvidas pelos membros; 
CONSIDERANDO os termos da Recomen-
dação nº 002/2019-GCG-DPE/AM, datada 
de 02/12/2019; 
CONSIDERANDO, por fim, os requerimen-
tos deferidos para inclusão e alteração de 
ações e atos praticados pelos órgãos de 
atuação da Defensoria Pública, no presente 
exercício. 
RESOLVE alterar os critérios de preenchi-
mento dos relatórios periódicos de atuação 
dos membros da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, a que se refere o artigo 
89, inciso XII, da Lei Complementar do Es-
tado do Amazonas nº. 01, de 30 de março 
de 1990, a serem observados por todos os 
órgãos de atuação da DPE/AM e nos ter-
mos estabelecidos no ANEXO desta porta-
ria: 
 
Art. 1º. Fica incluído o seguintes ato nos re-
latórios da Área Cível: “audiência extrajudi-
cial” e “ofício circunstanciado”. 
Art. 2º. É de responsabilidade do membro 
oficiante o regular preenchimento do relató-
rio periódico de seu órgão de atuação.  
 

§1º. Para os fins do caput, deve o (a) De-
fensor(a) Público(a) proceder a orientação 
e fiscalização contínua do preenchimento 
do relatório periódico, quando realizado 
pela equipe de servidores, residentes e es-
tagiários vinculados ao seu órgão de atua-
ção; 
§2º. Os dados informados no relatório refe-
rem-se à produção e ao atendimento do ór-
gão de atuação como um todo, ainda que 
praticado por mais de um membro, servidor 
ou estagiário. 
Art. 3º. O eventual preenchimento irregular 
do referido sistema de relatórios importará 
em descumprimento do dever ético do 
membro oficiante, nos termos da Resolu-
ção nº 009/2014-CSDPE. 
Art. 4º. Os casos omissos serão decididos 
pela Corregedoria Geral mediante consulta 
formulada por qualquer interessado e a 
apuração de eventual descumprimento dos 
deveres administrativos inerentes ao objeto 
desta portaria será realizada por meio de 
procedimento próprio, quando necessário.  
 
Manaus, 15 de março de 2022. 
 
 

Marco Aurélio Martins da Silva 
Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

PARAMETRIZAÇÃO CÍVEL 
 
A) INDICADORES SETORIAIS (RESOLU-
ÇÃO Nº 001/2019-CSDPE/AM) 
 
1. Inicial Cível: 
Indicador 1: Atendimento novo  
Indicador 2: Petição Inicial  
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Indicador 3: Audiência Extrajudicial  
Indicador 4: Satisfação do assistido  
 
2. Forense Cível: 
Indicador 1: Atendimento novo/retorno  
Indicador 2: Peticionamento  
Indicador 3: Satisfação do assistido  
 
3.Especializadas e Unidades do Interior:  
Indicador 1: Atendimento novo/retorno  
Indicador 2: Peticionamento  
Indicador 3: Satisfação do assistido  
 
B) ATOS PROCESSUAIS COMPUTÁVEIS 
(FORENSE CÍVEL) – ANEXO II 
 
1. Alegações finais 
2. Contestação 
3. Contrarrazões de recurso de agravo 
4. Contrarrazões de recurso de apelação 
5. Contrarrazões de recurso de embargo de 
declaração 
6. Contrarrazões de recurso inominado 
7. Contrarrazões de recurso 
8. Cumprimento / execução de sentença 
9. Embargos de terceiro / monitória / execu-
ção 
10. Embargos de declaração 
11. Exceção de pré-executividade 
12. Pedido de suspensão de liminar 
13. Petição intermediária simples 
14. Reconvenção 
15. Recurso de agravo 
16. Recurso de apelação 
17. Recurso de embargo de declaração 
18. Recurso Inominado 
19. Recurso Ordinário Constitucional 
20. Réplica 
21. Impugnações 
22. Audiência Judicial 

 
C) ATOS CONSTANTES DO RELATÓRIO 
CÍVEL 
 
1. ACORDO JUDICIAL  
2. ALEGAÇÕES FINAIS 
3. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO 
PRATICADO 
4. ATENDIMENTO COLETIVO 
5. ATENDIMENTO NOVO 
6. ATENDIMENTO RETORNO 
7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL 
8. AUDIÊNCIA JUDICIAL  
9. AUDIÊNCIA PÚBLICA 
10. CIÊNCIA DE DECISÃO / DESPA-
CHO JUDICIAL 
11. CIÊNCIA DE SENTENÇA DESFA-
VORÁVEL 
12. CIÊNCIA DE SENTENÇA FAVORÁ-
VEL 
13. CIÊNCIA DE SENTENÇA PARCIAL-
MENTE FAVORÁVEL 
14. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES 
CONTESTAÇÃO 
15. CONTESTAÇÃO 
16. CONTRARRAZÕES DE RECUR-
SOS 
17. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA 
18. DECLARAÇÃO DE COMPARECI-
MENTO 
19. DILIGÊNCIA EM JUÍZO 
20. E. DE ATOS PARA OUTROS ÓR-
GÃOS DE ATUAÇÃO 
21. EDITAL 
22. EMBARGOS – TERCEIRO / MONI-
TÓRIA / EXECUÇÃO 
23. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
24. EMENDA À INICIAL 
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25. ENCAMINHAMENTO DE ASSIS-
TIDO  
26. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVI-
DADE 
27. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 
28. HABEAS CORPUS 
29. MEMORANDO 
30. NOTIFICAÇÕES/ CONVITES 
31. OFÍCIO 
32. ORIENTAÇÃO/ CONSULTA 
33. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMI-
NAR 
34. PETIÇÃO INICIAL  
35. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA SIM-
PLES 
36. PORTARIA 
37. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
PADAC 
38. RECONVENÇÃO 
39. RECURSO DE AGRAVO  
40. RECURSO DE APELAÇÃO  
41. RECURSO DE EMBARGO DE DE-
CLARAÇÃO 
42. RECURSO ESPECIAL  
43. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
44. RECURSO INOMINADO  
45. RECURSO ORDINÁRIO CONSTI-
TUCIONAL  
46. RÉPLICA 
47. REUNIÃO EXTERNA 
48. REUNIÃO INTERNA  
49. SUSTENTAÇÃO ORAL  
50. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDI-
CIAL  
51. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 
52. TERMO DE DENEGAÇÃO/ ARQUI-
VAMENTO 
53. VISITA TÉCNICA  
 

D) ORIENTAÇÕES / COMENTÁRIOS / 
OBSERVAÇÕES: 
 
1. ACORDO JUDICIAL – Quando realizado 
no curso de processo judicial já existente, 
conduzido e estimulado por Membro ou 
servidor do Judiciário e posteriormente ho-
mologado por sentença. 
2. ALEGAÇÕES FINAIS – Quando apre-
sentadas oralmente, em audiência, devem 
ser consideradas e registradas tais como 
as escritas, salvo se utilizadas de forma re-
missiva ou genérica. 
Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação de ale-
gações finais, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver ma-
téria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
3. ANÁLISE PROCESSUAL SEM ATO 
PRATICADO – Deve ser utilizado de forma 
excepcional e somente quando nenhum ou-
tro ato ou providência forem adotados no 
processo ou no atendimento; não serve, 
também, como cômputo de correções de 
minutas de petições ainda não protocola-
das. 
4. ATENDIMENTO COLETIVO – Quando 
realizado para satisfazer pretensão difusa 
ou coletiva. 
5. ATENDIMENTO NOVO – Deve ser pre-
enchido quando o assistido apresenta uma 
nova demanda ou resistência a uma pre-
tensão à Defensoria Pública, independen-
temente da continuidade do atendimento 
por outro órgão de execução, onde este úl-
timo, doravante, utilizará apenas o campo 
“atendimento retorno”. 
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Via de regra, utilizado apenas pelas Defen-
sorias de Atendimento e especializadas 
quando da apresentação da nova preten-
são do assistido, ainda que este já tenha 
sido orientado/assistido em demanda dis-
tinta e já se encontre cadastrado no banco 
de dados da DPE. 
Não computar eventual orientação ou aten-
dimento a testemunha arrolada para parti-
cipar de audiência; 
Informações de mero expediente não serão 
considerados como “atendimento novo”. 
Exceção: considerando-se a atribuição das 
Defensorias Forenses para contestar, de-
vem estas últimas registrar o primeiro aten-
dimento do assistido como “atendimento 
novo”, providência a ser adotada, de igual 
modo, quando a DPE assumir demanda já 
iniciada por advogado particular. 
Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE, deve ser considerado apenas um 
atendimento novo, salvo se os atos pratica-
dos forem distintos para cada um dos as-
sistidos e nos casos de ações ajuizadas pe-
las especializadas com interesse coletivo, 
onde, nestas últimas, cadastrados e consi-
derados tantos quantos forem os assistidos 
pela Defensoria Pública. 
 
6. ATENDIMENTO RETORNO – utilizado 
em todos os registros posteriores ao pri-
meiro atendimento, ainda que por órgão de 
atuação diferente, salvo as exceções acima 
expostas. 
Preencher sempre que prestada qualquer 
orientação ou consulta ao assistido, ainda 
que por meio não presencial. 

Não computar eventual orientação ou aten-
dimento a testemunha arrolada para parti-
cipar de audiência. 
Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE, deve ser considerado apenas um 
atendimento retorno, salvo se os atos prati-
cados forem distintos para cada um dos as-
sistidos e nos casos de ações ajuizadas pe-
las especializadas com interesse coletivo. 
7. AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL – Reali-
zada no âmbito da Defensoria Pública, an-
tes, durante ou no final de processo judicial, 
conduzida por membro ou servidor da DPE. 
No caso de Redesignação ou continuação 
de audiência em data distinta, deve-se con-
siderar como nova audiência, computando-
se o ato. 
8. ACORDO EXTRAJUDICIAL – Audiência 
conduzida por servidor, estagiário ou mem-
bro da Defensoria Pública com finalidade 
resolutiva, antes da propositura da ação ou 
durante o processo judicial, independente-
mente de homologação judicial posterior. 
9. AUDIÊNCIA JUDICIAL – Qualquer audi-
ência realizada no curso de processo judi-
cial e conduzida por Membro da Justiça Pú-
blica. 
Deve-se considerar neste campo, ainda, a 
realização de inspeção judicial. 
No caso de Redesignação ou continuação 
de audiência em data distinta, deve-se con-
siderar como nova audiência, computando-
se o ato. 
Não computar eventual orientação ou aten-
dimento a testemunha arrolada para parti-
cipar de audiência; 
Impugnações, interpelações, contraditas, 
protestos, requerimentos e demais inciden-
tes ocorridos em audiência e apresentados 
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oralmente não devem ser computados, as-
sim como a ciência das respectivas deci-
sões, quando proferidas na mesma audiên-
cia judicial. 
10. AUDIÊNCIA PÚBLICA – Reunião pú-
blica, de interesse da coletividade, reali-
zada pela Defensoria Pública do Estado ou 
com a participação desta última. 
No caso de Redesignação ou continuação 
de audiência em data distinta, deve-se con-
siderar como nova audiência, computando-
se o ato; 
11. CIÊNCIA DE DECISÃO – Deve ser con-
siderada quando o Membro da DPE, obser-
vadas as prerrogativas legais, tomar conhe-
cimento de ato ordinatório, despacho, deci-
são interlocutória ou da prática de qualquer 
outro ato judicial. 
Não considerar eventual ciência, ainda que 
expressa nos autos, como “petição interme-
diária”. 
Não computar quando a ciência de decisão 
der-se em audiência. 
12. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO 
DESFAVORÁVEL – Não considerar even-
tual ciência, ainda que expressa nos autos, 
como “petição intermediária”. 
Não computar quando a ciência de decisão 
der-se em audiência. 
13. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO 
FAVORÁVEL – Não considerar eventual ci-
ência, ainda que expressa nos autos, como 
“petição intermediária”. 
Não computar quando a ciência de decisão 
der-se em audiência. 
Imperioso registrar a importância do correto 
preenchimento deste item para posterior 
controle e acompanhamento em cumpri-
mento de sentença e execução de honorá-
rios sucumbenciais pela DPE. 

14. CIÊNCIA DE SENTENÇA/ACÓRDÃO 
PARCIALMENTE FAVORÁVEL – Não con-
siderar eventual ciência, ainda que ex-
pressa nos autos, como “petição intermedi-
ária”. 
Não computar quando a ciência de decisão 
der-se em audiência. 
Imperioso registrar a importância do correto 
preenchimento deste item para posterior 
controle e acompanhamento em cumpri-
mento de sentença e execução de honorá-
rios sucumbenciais pela DPE. 
15. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – preen-
cher somente quando formalmente susci-
tado ao Defensor Público Geral. 
16. CONTESTAÇÃO – considerar, tam-
bém, quando apresentada oralmente, as-
sim como nos casos de contestação por ne-
gativa geral decorrentes de curadoria espe-
cial (art. 72, II do CPC). 
Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação de con-
testação, considerar como apenas um ato 
praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
17. CONTRARRAZÕES DE RECURSOS – 
considerar todos os recursos (inominado, 
agravo, apelação, embargos de declara-
ção, especial, extraordinário, dentre ou-
tros). 
Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação de con-
trarrazões, considerar como apenas um ato 
praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
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18. CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA – Preencher o campo quando 
do requerimento inaugural da execução ou 
cumprimento de sentença. Para os peticio-
namentos subsequentes, considerar como 
“petição intermediária”. 
No caso de cumprimento de sentença e 
execução provisórias, estas devem ser 
consideradas tais como as definitivas. 
19. DECLARAÇÃO DE COMPARECI-
MENTO – preencher quando formalmente 
expedida pelo Membro ou órgão de atua-
ção e decorrente de efetivo atendimento ou 
comparecimento do assistido. 
20. DILIGÊNCIAS EM JUÍZO – utilizar so-
mente quando não houver campo especí-
fico ou outro ato para preenchimento, não 
se considerando os atos processuais que já 
demandem a presença do Defensor Pú-
blico. 
Preencher, por exemplo, quando caso ne-
cessário despachar medida urgente, reque-
rer providências diretamente ao Magistrado 
ou à Secretaria do Juízo, solicitar cópias, 
documentos, mídia etc. 
Somente deve ser considerando após o de-
vido registro e pormenorização do ato no 
sistema eletrônico da DPE. 
21. ENVIO DE ATOS PARA OUTROS ÓR-
GÃOS DE ATUAÇÃO – Renomear para “In-
tercâmbio Processual”. 
Utilizar quando do atendimento, resposta, 
remessa de documentos ou qualquer outro 
ato praticado em intercâmbio de processos 
remetidos à Defensoria Pública do Estado. 
22. EDITAL – considerar apenas quando 
efetivamente publicados no Diário Eletrô-
nico da DPE. 
 

23. EMBARGOS – TERCEIRO / MONITÓ-
RIA / EXECUÇÃO - Quando houver mais 
de um assistido no polo representado pelo 
mesmo Membro da DPE e necessária a 
apresentação de quaisquer dos embargos 
acima, considerar como apenas um ato 
praticado, salvo se a peça envolver maté-
ria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos e nos casos de 
ações ajuizadas pelas especializadas com 
interesse coletivo. 
24. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Re-
tirar (duplicidade com o item nº 41). 
25. EMENDA À INICIAL – Quando utili-
zada, observar a necessidade de informar 
o campo “Defensor que assinou a inicial”. 
26. ENCAMINHAMENTO DE ASSISTIDO – 
considerar apenas quando este se der for-
malmente e observado o disposto no Me-
morando Circular nº 005/2015-
GCG/DPEAM, de 17/06/2015. 
27. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 
- Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação de exce-
ção de pré-executividade, considerar como 
apenas um ato praticado, salvo se a peça 
envolver matéria, defesa ou alegações dis-
tintas para cada um dos assistidos. 
28. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – 
Quando requerido em conjunto com even-
tual condenação em favor do assistido, 
considerar apenas “cumprimento / execu-
ção de sentença”. Para os peticionamentos 
subsequentes, considerar como “petição in-
termediária”. 
29. HABEAS CORPUS – Retirar do relató-
rio cível. 
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30. MEMORANDO – Somente considerar 
quando expedido formalmente, seja por 
meio de correspondência oficial física, digi-
tal ou por meio do sistema interno da De-
fensoria Pública do Estado. 
31. NOTIFICAÇÕES / CONVITE – Sem co-
mentários. 
32. OFÍCIO - Somente considerar quando 
expedido formalmente, seja por meio de 
correspondência oficial física, digital ou por 
meio do sistema interno da Defensoria Pú-
blica do Estado. 
33. OFÍCIO CIRCUNSTANCIADO - Ofício 
expedido formalmente, seja por meio de 
correspondência oficial física, digital ou por 
meio do sistema interno da Defensoria Pú-
blica do Estado, elaborado com argumenta-
ção jurídica hábil a resolver a demanda do 
requerente. 
34. ORIENTAÇÃO / CONSULTA: Excluir.  
Para fins de registro, considerar “atendi-
mento novo” ou “atendimento retorno”, con-
forme o caso. 
35. PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR - 
Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação do pe-
dido de suspensão liminar, considerar 
como apenas um ato praticado, salvo se a 
peça envolver matéria, defesa ou alega-
ções distintas para cada um dos assistidos. 
 
36. PETIÇÃO INICIAL - Quando houver 
mais de um assistido no polo representado 
pelo mesmo Membro da DPE e ajuizada 
petição inicial, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver ma-
téria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos e individualmente 
protocoladas. 

37. PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA SIMPLES 
– Renomear para “Petição Intermediária”. 
Considerar as modalidades de Intervenção 
de Terceiros, Pedido incidental de Tutela 
de Urgência e Evidência, Pedido de sus-
pensão e extinção processual, Pedido de 
Reconsideração, habilitação e demais inci-
dentes e requerimento como petição inter-
mediária. 
Desconsiderar eventual termo de ciência, 
ainda que em formato de petição, como 
“petição intermediária”. 
38. PORTARIA - considerar apenas 
quando efetivamente publicadas no Diário 
Eletrônico da DPE. 
39. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE 
PADAC - considerar apenas quando efeti-
vamente publicadas no Diário Eletrônico da 
DPE. 
40. RECONVENÇÃO – considerar apenas 
quando proposta de forma autônoma, nos 
termos do art. 343, §6º do CPC. Quando re-
querida no bojo da contestação, considerar 
apenas esta última. 
41. RECURSO DE AGRAVO - Quando 
houver mais de um assistido no polo repre-
sentado pelo mesmo Membro da DPE e ne-
cessária a apresentação deste recurso, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos as-
sistidos. 
42. RECURSO DE APELAÇÃO - Quando 
houver mais de um assistido no polo repre-
sentado pelo mesmo Membro da DPE e ne-
cessária a apresentação deste recurso, 
considerar como apenas um ato praticado, 
salvo se a peça envolver matéria, defesa ou 
alegações distintas para cada um dos as-
sistidos. 
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43. RECURSO DE EMBARGO DE DECLA-
RAÇÃO - Quando houver mais de um as-
sistido no polo representado pelo mesmo 
Membro da DPE e necessária a apresenta-
ção deste recurso, considerar como apenas 
um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
44. RECURSO ESPECIAL - Quando hou-
ver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo Membro da DPE e neces-
sária a apresentação deste recurso, consi-
derar como apenas um ato praticado, salvo 
se a peça envolver matéria, defesa ou ale-
gações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
45. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
Quando houver mais de um assistido no 
polo representado pelo mesmo Membro da 
DPE e necessária a apresentação deste re-
curso, considerar como apenas um ato pra-
ticado, salvo se a peça envolver matéria, 
defesa ou alegações distintas para cada 
um dos assistidos. 
46. RECURSO INOMINADO - Quando hou-
ver mais de um assistido no polo represen-
tado pelo mesmo Membro da DPE e neces-
sária a apresentação deste recurso, consi-
derar como apenas um ato praticado, salvo 
se a peça envolver matéria, defesa ou ale-
gações distintas para cada um dos assisti-
dos. 
47. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCI-
ONAL - Quando houver mais de um assis-
tido no polo representado pelo mesmo 
Membro da DPE e necessária a apresenta-
ção deste recurso, considerar como apenas 
um ato praticado, salvo se a peça envolver 
matéria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 

48. RÉPLICA - Quando houver mais de um 
assistido no polo representado pelo mesmo 
Membro da DPE e necessária a apresenta-
ção de réplica, considerar como apenas um 
ato praticado, salvo se a peça envolver ma-
téria, defesa ou alegações distintas para 
cada um dos assistidos. 
49. REUNIÃO EXTERNA – Registrar ape-
nas quando a reunião for de interesse insti-
tucional. 
50. REUNIÃO INTERNA – Registrar ape-
nas quando a reunião gerar ata. 
51. SUSTENTAÇÃO ORAL – Não confun-
dir com as alegações orais. 
Registrar somente quando realizadas pe-
rante Tribunais. 
52. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDI-
CIAL – Quando realizado no âmbito da De-
fensoria Pública, antes, durante ou no final 
de processo judicial, e conduzida por Mem-
bro ou servidor da DPE. 
Deve ser considerado independentemente 
de posterior homologação judicial. 
53. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CON-
DUTA – Registrar somente quando formal-
mente elaborado e assinado entre os pac-
tuantes. 
54. TERMO DE DENEGAÇÃO / ARQUIVA-
MENTO – Registrar somente após a estrita 
observância à Resolução nº 012/2014-
CSDPE. 
55. VISITA TÉCNICA – Considerar so-
mente se houver certidão, declaração, 
termo ou outro documento que comprove a 
efetiva realização do ato em comento. 
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PORTARIA Nº 02/2022-DPE/DPEDH/AM 

(Próton nº: 00000.005572/2022-07) 
 

O Defensor Público abaixo subscrito, res-
pondendo pela Defensoria Pública Especi-
alizada na Defesa dos Direitos Humanos, 
Pessoa Com Deficiência e Grupos Social-
mente Vulneráveis, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo art. 4º, VII da 
Lei Complementar nº 80/1994, e 

  
CONSIDERANDO, nos termos do art. 4º, 
VII da Lei Complementar n° 80, de 12 de 
janeiro de 1994, a função institucional da 
Defensoria Pública em promover ação civil 
pública e todas as espécies de ações capa-
zes de propiciar a adequada tutela dos di-
reitos difusos, coletivos ou individuais ho-
mogêneos quando o resultado da demanda 
puder beneficiar grupo de pessoas hipossu-
ficientes; 

 
CONSIDERANDO a relevância que a Lei 
Complementar nº 132, de 07 de outubro de 
2009, atribuiu à defesa defesa dos direitos 
e interesses individuais, difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, inclusive entre-
gando à Defensoria Pública a função insti-
tucional de promover a mais ampla defesa 
dos direitos fundamentais dos necessita-
dos, abrangendo seus direitos individuais, 
coletivos, sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, sendo admissíveis todas as es-
pécies de ações capazes de propiciar sua 
adequada e efetiva tutela; 

 
CONSIDERANDO que é dever do Estado a 
prestação de atendimento educacional es-
pecializado às Pessoas Com Deficiência, 

preferencialmente na rede regular de en-
sino, conforme expressa previsão constitu-
cional do art. 207, III, e de igual forma a cri-
ação de programas de prevenção e atendi-
mento especializado para as pessoas por-
tadoras de deficiência física, sensorial ou 
mental; 

 
CONSIDERANDO a Convenção Internaci-
onal sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, norma de status constitucional, 
conforme rito especial do Art. 5º, § 3º da 
CRFB/88, que dispõe que os Estados Par-
tes assegurarão sistema educacional inclu-
sivo em todos os níveis, assegurando que 
adaptações razoáveis, de acordo com as 
necessidades individuais das Pessoas 
Com Deficiência, sejam providenciadas; 

 
CONSIDERANDO que a Convenção sobre 
os Direitos da Criança dispõe que os Esta-
dos Partes adotarão todas as medidas ne-
cessárias para assegurar que a disciplina 
escolar seja ministrada de maneira compa-
tível com a dignidade humana da criança, 
bem como que a criança com deficiência fí-
sica ou mental possa desfrutar de uma vida 
plena e decente, em condições que garan-
tam sua dignidade, favoreçam sua autocon-
fiança e facilitem sua participação ativa na 
comunidade; 

 
CONSIDERANDO a força normativa do 
princípio do concurso público, que vincula 
diretamente a Administração Pública, como 
expressão contundente da segurança jurí-
dica inerente ao exercício do múnus estatal; 

 
CONSIDERANDO que Lei nº. 13.146/2015, 
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que instituiu o Estatuto da Pessoa Com De-
ficiência, impõe expressamente ao Estado 
o dever de ofertar profissionais de apoio es-
colar, art. 28, XVII, assim como a previsão 
na Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação), de que haverá, quando 
necessário, serviços de apoio especiali-
zado, na escola regular, para atender às 
peculiaridades da clientela de educação es-
pecial; 

 
CONSIDERANDO os múltiplos relatos, de 
45 procedimentos instaurados ao todo, de 
desídia da Administração Pública em pro-
mover a oferta de mediadores escolares às 
crianças diagnosticadas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA); 
 

RESOLVE: 
 
INSTAURAR Procedimento para Apuração 
de Dano Coletivo (PADAC) para averigua-
ção da deficiência na designação de medi-
adores escolares para crianças diagnosti-
cadas com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) na rede pública de ensino;  
 
COMUNICAR o Defensor Público-Geral 
acerca da instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR as Defensorias de Atendi-
mento Cível da Capital e as do Interior 
acerca da instauração do presente PADAC, 
para conhecimento e franqueamento de 
atuação conjunta; 
 
COMUNICAR o Ministério Público Esta-
dual, o acerca da instauração do presente 
PADAC, com fins de promoção de atuação 
conjunta para a solução da demanda; 

 
COMUNICAR a população amazonense 
em geral acerca da instauração do presente 
PADAC, viabilizando o encaminhamento 
das informações, solicitações e questiona-
mentos afetos de forma centralizada; 
 
OFICIAR a Secretaria de Estado de Educa-
ção e Qualidade do Ensino e Secretaria 
Municipal de Educação no sentido de obter 
informações quanto aos relatos, inquirindo: 
i) se há profissionais habilitados contatados 
para a função; ii) em caso positivo, em qual 
número e sua respectiva lotação; iii) se ne-
gativo, a previsão para realização de pro-
cesso seletivo com tal fim; iv) o ajuste de 
Reunião Técnica com a Defensoria Pública 
para tratar da questão;  

 
Após, voltem conclusos para posteriores 
deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALI-
ZADA NA DEFESA DE DIREITOS HUMA-
NOS, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E 
GRUPOS SOCIALMENTE VULNERÁ-
VEIS, em Manaus, 07 de março de 2022. 

 
 
ROGER MOREIRA DE QUEIROZ 

Defensor Público 
 
 

PORTARIA Nº 02/2022-DPE/DPEDH/AM 
(Próton nº:00000.005612/2022-117) 
 
O Defensor Público abaixo subscrito, 
respondendo pela Defensoria Pública 
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Especializada na Defesa dos Direitos 
Humanos, Pessoa Com Deficiência e 
Grupos Socialmente Vulneráveis, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas 
pelo art. 4º, VII da Lei Complementar nº 
80/1994,e 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 4º, 
VII da Lei Complementar n° 80, de 12 de 
janeiro de 1994, a função institucional da 
Defensoria Pública em promover ação civil 
pública e todas as espécies de ações 
capazes de propiciar a adequada tutela 
dos 
direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos quando o resultado da 
demanda puder beneficiar grupo de 
pessoas hipossuficientes; 
 
CONSIDERANDO a relevância que a Lei 
Complementar nº 132, de 07 de outubro 
de 2009, atribuiu à defesa defesa dos 
direitos e interesses individuais, difusos, 
coletivos e individuais homogêneos, 
inclusive entregando à Defensoria Pública 
a função institucional de promover a mais 
ampla defesa dos direitos fundamentais 
dos necessitados, abrangendo seus direi-
tos 
individuais, coletivos, sociais, econômicos, 
culturais e ambientais, sendo admissíveis 
todas as espécies de ações capazes de 
propiciar sua adequada e efetiva tutela; 
Núcleo Casa da Cidadania, Rua 02, Casa 
07, Conjunto Celetramazon, Adrianópolis - 
CEP 69010-080 - Manaus/AM. 
Email: dpedh@defensoria.am.gov.com. 
Tel: 98416-5244. 
 
CONSIDERANDO que a Administração 

Pública rege-se pelos princípios da 
legalidade e da eficiência, conforme 
expressa previsão constitucional do art. 
37, caput, e de igual forma pelos princípios 
sensíveis da administração pública 
delineados no art. 11 da Lei. 8.429/92, 
notadamente no contido no inciso VI do 
dispositivo em comento; 
 
CONSIDERANDO que conforme expressa 
disposição constitucional, a investidura em 
cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, nos termos 
do inciso II, art. 37 da CRFB/88; 
 
CONSIDERANDO que a Constituição 
Estadual do Estado do Amazonas fez 
ecoar 
textualmente a disposição do ponto 
antecedente, contida no inciso II, art. 109 
do diploma; 
 
CONSIDERANDO a estatura normativa do 
princípio do concurso público, que vincula 
diretamente a Administração Pública, 
como 
expressão contundente da segurança 
jurídica inerente ao exercício do múnus 
estatal; 
 
CONSIDERANDO o direito fundamental à 
liberdade religiosa, nos termos do Art. 5º, 
VII da CRFB/88, que garante que ninguém 
será privado de direitos por motivo de 
crença religiosa ou de convicção filosófica 
ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos 
imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei; 
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CONSIDERANDO o compromisso 
internacional assumido pela República 
Federativa do Brasil de respeito e proteção 
à liberdade religiosa do indivíduo, 
conforme disposições da Declaração 
Universal de Direitos Humanos, Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos e Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (Pacto de São José da 
Costa Rica); 
 
CONSIDERANDO a tese de repercussão 
geral firmada pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do RE 611874 / DF 
“Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é 
possível a realização de etapas de 
concurso público em datas e horários 
distintos dos previstos em edital por 
candidato que invoca a escusa de 
consciência por motivo de crença religiosa, 
desde que presente a razoabilidade da 
alteração, a preservação da igualdade 
entre todos os candidatos e que não 
acarrete ônus desproporcional à 
Administração pública, que deverá decidir 
de maneira fundamentada”; 
 
CONSIDERANDO as notícias veiculadas 
em portais jornalísticos e os relatos 
apresentados à Defensoria Pública de 
candidatos adventistas impedidos de 
realizar a prova da etapa objetiva em 
horário especial, no concurso para 
provimento de vagas do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amazonas; 
 
RESOLVE: 
 

INSTAURAR Procedimento para Apura-
ção 
de Dano Coletivo (PADAC) para 
averiguação do impedimento de realização 
das provas em horários especiais para 
candidatos sabatistas no concurso 
provimento de vagas no Quadro de Oficiais 
Bombeiro Militar e Quadro de Praças 
Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Amazonas; 
COMUNICAR o Defensor Público-Geral 
acerca da instauração do presente PA-
DAC; 
COMUNICAR as Defensorias de 
Atendimento Cível da Capital e as do 
Interior acerca da instauração do presente 
PADAC, para conhecimento e 
franqueamento de atuação conjunta; 
COMUNICAR o Ministério Público Esta-
dual 
acerca da instauração do presente PA-
DAC, 
com fins de promoção de atuação conjunta 
para a solução da demanda; 
COMUNICAR a população amazonense 
em geral acerca da instauração do 
presente PADAC, viabilizando o 
encaminhamento das informações, 
solicitações e questionamentos afetos de 
forma centralizada; 
OFICIAR a Fundação Getúlio Vargas, 
responsável pelo certame, para que 
apresente esclarecimentos quanto ao 
ocorrido, especialmente quanto i) ao 
encaminhamento dos Comprovantes de 
Inscrições que demonstrem a declaração 
ou não de identidade religiosa e 
necessidade de atendimento especial, ii) 
as Atas dos locais de prova onde houve 
controvérsia quanto ao horário de 
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aplicação da prova para sabatistas; 
OFICIAR a Procuradoria Geral do Estado 
do Amazonas para indagar quanto à 
eventual proposta de resolução consen-
sual 
da demanda, após o envio de toda a 
documentação dos candidatos afetados; 
Após, voltem conclusos para posteriores 
deliberações. 
 
Certifique-se, cumpra-se e 
publique-se. 
 
Manaus, 08 de março de 2022. 
 

ROGER MOREIRA DE QUEIROZ 
Defensor Público 

 
PORTARIA N.º 388/2022-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 
20000.002213/2022-05, datado de 15.03.2022; 

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico:

Nome: GUSTAVO SILVA DE SOUZA

Cargo: Analista em Gestão Especializada 
de Defensoria

Trecho: Manaus/Coari/Manaus

Período: 17 e 18.03.2022

Especificação de Diárias:

1. Quantidade: 02 (duas diárias)

2. Valor Unitário: R$ 486,40

3. Valor das Diárias: R$ 972,80

4. 40% do valor básico da Diária: R$ 194,56
 

5. Valor total das Diárias: R$ 1.167,36

Objetivo / Justificativa:

Realizar a fiscalização e medição da cons-
trução da unidade de atendimento desta 
Defensoria no município de Coari

 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
15 de março de 2022.

 
Ricardo Queiroz de Paiva

Defensor Público Geral do Estado
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