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Defensor Público Geral - DPGE

Resolução

| De 14.09.2022

Referência: Processo nº E-20/001.002132/2022

RESOLUÇÃO DPGERJ N° 1173 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2022

 

REGULAMENTA A GESTÃO E 
A FISCALIZAÇÃO DOS 
CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS NO 
ÂMBITO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no exercício 
de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º, I da Lei 
Complementar Estadual nº 06/77, e do art. 100 da Lei 
Complementar nº 80/94,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de regulamentação das funções de gestão e 
fiscalização de contratos no âmbito da Defensoria Pública;

- o disposto nos artigos 7º, 117 e 140 da Lei Federal nº 14.133 de 
01 de abril de 2021;

- o constante dos autos dos processos nº E-20/001.003284/2021 e 
E-20/001.002132/2022.

RESOLVE:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Resolução regulamenta a gestão e a fiscalização dos 
contratos administrativos, também denominados pelo termo 
genérico contrato, no âmbito da DPRJ.

Art. 2º. Aplicam-se as disposições desta Resolução aos acordos 
formalizados obrigatoriamente por instrumento de contrato, e, no 
que couber, quando for facultada a substituição do instrumento de 

contrato por outros instrumentos hábeis, devendo a DPRJ manter 
nível de controle adequado de modo a garantir a correta execução 
do objeto contratado.

§1º. Para fins do disposto nesta resolução, as atas de registro de 
preço incluem-se no conceito de contrato para fins de fiscalização 
da execução de seu objeto.

§2º. A gestão e a fiscalização são atividades diversas e devem ser 
executadas por servidores(as) diferentes e que:

I - sejam preferencialmente servidor(a) efetivo(a) dos quadros 
permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou 
possuam formação compatível;

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados 
habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de 
parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e 
civil.

TÍTULO II

DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO

CAPÍTULO I

DA GESTÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 3º. A gestão de contratos consiste em atividades coordenadas 
que visam administrar os contratos com ações proativas e 
preventivas de modo a propiciar o cumprimento das regras 
previstas no Edital, no Termo de Referência ou Projeto Básico e no 
instrumento contratual para o atingimento dos resultados esperados.

Parágrafo único. A designação dos agentes públicos responsáveis 
pela gestão e fiscalização do contrato será realizada por ato 
administrativo a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - DOe.

CAPÍTULO II

DA INDICAÇÃO E DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE 
FISCALIZAÇÃO

Art. 4º. Fica delegado poderes aos(às) Secretários(as) da 
Defensoria Pública ou responsáveis pelas unidades organizacionais 
demandantes da DPRJ para designarem por ato formal específico 
os(as) servidores(as) titulares e substitutos(as) que devam 
acompanhar e fiscalizar os Contratos Administrativos na qualidade 
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de Gestores(as) e Fiscais:

§1º. Nos contratos administrativos em geral, serão 
designados(as) um(a) funcionário(a) gestor, 02 (dois) fiscais 
titulares e 01 (um) substituto.

§2º. Em contratos administrativos multidisciplinares, a depender da 
natureza do serviço prestado, serão designados(as) Fiscais 
Técnicos, Fiscais Requisitantes, Fiscais Administrativos e Fiscais 
de Ata.

§3º. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se:

a) Fiscal Técnico: figura exclusiva dos contratos que verse sobre 
Tecnologia da Informação ou de Engenharia designada para 
auxiliar o acompanhamento e fiscalizar o contrato sob o ponto de 
vista técnico;

b) Fiscal Requisitante: figura consubstanciada em servidor 
representante da área que demandou a contratação;

c) Fiscal Administrativo: figura imprescindível nos contratos de 
prestação de serviços consubstanciada em servidor representante da 
Coordenação de Fiscalização designado para auxiliar o 
acompanhamento do contrato no que se refere ao cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais pela contratada;

d) Fiscal de Ata: figura imprescindível às atas de registro de preço 
consubstanciada em servidor representante da Coordenação de 
Material designado para auxiliar as requisições com entrega e 
armazenamento no depósito da DPRJ.

§4º. A designação do(a) Gestor(a) e Fiscais deve ocorrer antes do 
início da vigência do contrato.

§5º. Os(as) substitutos(as) atuarão nas ausências eventuais e 
impedimentos legais dos(as) titulares.

Art. 5º. Compete aos responsáveis pelas unidades organizacionais 
da DPRJ ou à Secretaria demandante indicar e manter o controle 
das designações, dispensas e exonerações dos(as) Gestores(as) e 
Fiscais, titulares e substitutos(as), para que não se suceda a 
vacância ou coincidências dessas atribuições em uma mesma 
pessoa, no curso da execução processual.

§1º. Entende-se por responsáveis pelas unidades organizacionais da 
DPRJ as chefias titulares:

a) do Gabinete do(a) Defensor(a) Público(a) Geral do Estado;

b) do Gabinete do(a) Subdefensor(a) Público(a) Geral de Gestão;

c) do Gabinete do(a) Subdefensor(a) Público(a) Geral Institucional;

d) da Chefia de Gabinete;

e) do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública Geral do 

Estado;

f) do Centro de Relacionamento com o Cidadão;

g) da Coordenação de Movimentação;

h) Coordenação e Estágio e Residência Jurídica.

§2º. Os atos de designações e dispensas dos(as) Gestores(as) e 
Fiscais serão publicados noDiário Oficial Eletrônico da Defensoria 
Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro - DOe, de acordo com o 
modelo apresentado no Anexo I desta Resolução, e deverão ser 
juntados aos autos do processo principal do contrato e remetido 
aos(às) interessados(as) para ciência.

Art. 6º. Os(as) Gestores(as) e Fiscais 
serão preferencialmente servidores(as) públicos(as) do Quadro 
Permanente da Defensoria Pública.

§1º. O(a) fiscal de contrato deverá apor sua ciência quanto à sua 
nomeação no processo principal, ficando o(a) gestor(a) responsável 
por certificar esta providência.

§2º. Pregoeiros, equipes de apoio de pregão e membros de 
Comissão de Licitação não podem atuar como Fiscais, notadamente 
nos contratos decorrentes dessas atuações.

§3º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência 
dos fiscais ou apresentem risco potencial de prejuízos à 
Administração deverão ser levadas ao(à) Gestor(a) e deste, 
encaminhadas à demandante ou ao(à) responsável pela unidade 
organizacional da DPRJ.

Art. 7º. É vedada a designação de membros da equipe de 
fiscalização cujo agente público:

I - tenha sido apenado em processo administrativo e a sanção não 
tenha sido cumprida;

II - tenha em seus registros funcionais punições decorrentes da 
prática de atos lesivos ao patrimônio público;

III - tenha sido responsabilizado por irregularidades junto aos 
Tribunais de Contas da União, dos Estados ou Municípios;

IV - tenha sido condenado por crimes contra a Administração 
Pública ou por ato de improbidade administrativa;

V - possuir vínculo familiar com a administração da empresa 
contratada;

VI - estiver litigando, fora das suas atribuições, judicial ou 
administrativamente com preposto, gerente, diretor, proprietário ou 
sócio da Contratada ou respectivos cônjuges ou companheiros;

VII - tenha amizade íntima ou inimizade notória com alguma das 
pessoas indicadas no item anterior,
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VIII - tenha relação de crédito ou débito com a Contratada ou as 
pessoas indicadas no inciso VI deste artigo; e

IX - tenha, por qualquer condição, aconselhado a parte Contratada 
ou que dela tenha recebido, a qualquer titulo, honorários, créditos, 
presentes ou favores.

Parágrafo único. O agente público em situação de impedimento 
fica obrigado a comunicar o fato aos seus superiores imediatamente 
após ciência de sua nomeação para compor a equipe de 
fiscalização, a fim de que seja providenciada a designação de outro 
agente público.

CAPÍTULO III

DAS OBRIGAÇÕES DO GESTOR DE CONTRATOS

Art. 8º. São obrigações dos(as) gestores(as) de contratos:

I - acompanhar a celebração dos contratos e termos aditivos, com a 
coleta das assinaturas, providenciando, posteriormente, a juntada 
dos comprovantes de publicação do extrato e encaminhamento à 
unidade organizacional demandante com confirmação do 
lançamento dos 
instrumentos nos sistemas do Tribunal de Contas do Estado, quando 
for o caso;

II - manter controle individualizado e atualizado de cada contrato;

III - instruir o processo com os documentos necessários às 
alterações contratuais e demais as providências necessárias para o 
aditamento contratual, apostilamento;

IV - deflagrar os procedimentos de fiscalização ao adimplemento 
do objeto contratado, a serem executados pelo(a) fiscal do contrato;

V - deflagrar avisos aos demandantes e/ou fiscais sobre o prazo 
inicial dos procedimentos de fiscalização ao adimplemento do 
objeto contratado, a serem executados pelo fiscal do contrato;

VI - promover o controle das garantias contratuais, inclusive no que 
se refere à juntada de comprovante de recolhimento e adequação da 
sua vigência e do seu valor;

VII - propor, formalmente, à autoridade competente a liberação da 
garantia contratual em favor da contratada nos prazos 
regulamentares, após o registro da fiscalização de que o 
cumprimento do objeto se deu a contento;

VIII - documentar nos autos todos os fatos dignos de interesse 
administrativo decorrentes da atividade de gestão do contrato;

IX - registrar as informações necessárias nos sistemas 
informatizados utilizados pela Defensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Estado e mantê-los 

atualizados;

X - instruir o processo com informações, dados e 
requerimento/manifestação da contratada, pertinentes à alteração de 
valores do contrato, em razão de reajuste de preços, revisão ou 
alteração do objeto, para acréscimo ou supressão, e encaminhá-lo à 
autoridade competente para decisão;

XI - controlar o prazo de vigência do contrato e de execução do 
objeto, deflagrando o procedimento de prorrogação junto à 
fiscalização, encaminhado à autoridade competente pedido de 
prorrogação do prazo quando admitido, promovendo a instrução do 
processo e ainda dar ciência à autoridade competente de eventual 
atraso no cumprimento das obrigações;

XII - comunicar à fiscalização eventuais atrasos e pedidos de 
prorrogação nos prazos de entrega e execução do objeto;

XIII - receber as notas fiscais atestadas pelo(s) fiscal(is) nomeados 
do contrato, juntar as certidões de regularidade e encaminhá-las 
para o setor responsável pelo pagamento, após conferência dos 
respectivos documentos;

XIV - solicitar justificativa técnica, com vistas à alteração unilateral 
do contrato pela Administração;

XV - analisar os casos de solicitação de acréscimos ou supressões 
do objeto, controlando os respectivos limites e encaminhar para 
deliberação da autoridade competente;

XVI - manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em 
ordem cronológica;

XVII - acompanhar, em cooperação com a fiscalização, os saldos 
contratuais, financeiros e de empenho para que seja revisto sua 
dimensão e adotadas providências de adequação contratual, 
modificação do empenho ou envio de novo Termo de Referência 
para licitação;

XVIII - comunicar, com a antecedência de 06 (seis) meses, à 
fiscalização e às unidades organizacionais demandantes da DPRJ, a 
proximidade do término do prazo do contrato,

XIX - instruir eventual processo de prorrogação com os seguintes 
documentos:

a) manifestação de interesse da Administração quanto à 
prorrogação do prazo, devidamente justificada;

b) consulta à contratada solicitando manifestação de interesse na 
referida prorrogação;

c) resposta da contratada quanto ao interesse na prorrogação 
contratual, acompanhada de documentação comprobatória de 
habilitação e regularidade para contratar com a Administração 
Pública; 
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d) resultado da pesquisa de mercado, elaborado pela Coordenação 
de Licitação para analisar a vantajosidade da prorrogação, tendo por 
base o Projeto Básico ou o Termo de Referência relativo ao 
contrato em vigor, cabendo à área demandante observar a 
adequação quantitativa e qualitativa; 
XX - realizar o acompanhamento dos processos apuratórios 
elaborado pelo(s) fiscal(is) do contrato;

XXI - cuidar para que qualquer alteração contratual seja promovida 
por Termo Aditivo ou por Termo de Apostilamento, quando 
cabível;

XXII - apresentar à autoridade competente, quando solicitado, 
relatório circunstanciado de gestão do contrato.

CAPÍTULO IV

DA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS

Art. 9º. A execução do contrato deverá ser fiscalizada por, no 
mínimo, 02 (dois) agentes públicos da DPRJ especialmente 
designados pela Secretaria ou unidade organizacional demandante.

§1º. Considerando a complexidade e amplitude do objeto do 
contrato, poderá ser designada uma comissão, com quórum mínimo 
de 03 (três) integrantes, composta por fiscais da DPRJ para 
desempenharem a fiscalização conjunta do contrato.

§2º. Para definição da dinâmica da fiscalização conjunta prevista no 
parágrafo anterior, atos dos(as) respectivos(as) Secretários(as) ou 
autoridades superiores do contrato a ser fiscalizado poderá definir 
divisão de responsabilidades dos membros da comissão diversa das 
contidas no art. 12, da presente Resolução.

§3º. O(a) fiscal do contrato será auxiliado(a) pelos órgãos de 
assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, 
que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo(a) com informações 
relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

Art. 10. É vedada a designação de funcionário(a) contratado(a) por 
prestador de serviço, usualmente denominado(a) terceirizado(a), ou 
de estagiário(a) para a função de fiscal de contrato ou para compor 
comissão de fiscalização de contrato.

Art. 11. É vedada a transferência da atribuição de fiscalização do 
contrato a outrem, ainda que apenas para fins de atesto da nota 
fiscal.

CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO

Art. 12. Nos contratos administrativos em geral, cabe ao fiscal do 
contrato as atividades relacionadas ao acompanhamento da 
execução do objeto do contrato, em especial as seguintes:

I - conhecer o Termo de Contrato e seus anexos;

II - registrar no processo de fiscalização as ocorrências relacionadas 
à execução do contrato e registrar todos os atos referente à 
fiscalização;

III - correlacionar ao processo principal todo e qualquer processo 
aberto pela fiscalização;

IV - fazer-se presente no local da execução do contrato se for 
necessário à fiscalização;

V - apresentar, em tempo hábil, à autoridade competente as 
situações que requeiram decisões e providências que extrapolem 
sua competência para a adoção das medidas convenientes;

VI - verificar se a contratada está cumprindo todas as obrigações 
previstas no edital de licitação e no instrumento de contrato e seus 
anexos;

VII - recusar serviço ou fornecimento irregular ou em desacordo 
com as condições previstas no edital de licitação, na proposta da 
contratada, no instrumento de contrato e seus anexos;

VIII - receber reclamações relacionadas à qualidade do material 
entregue ou de serviços prestados;

IX - notificar a contratada, na pessoa do preposto, por escrito, as 
falhas detectadas na execução do contrato, determinando o que for 
necessário para a regularização das pendências registradas ou 
defeitos 
observados,

X - dar ciência à autoridade competente, com antecedência 
razoável, da possibilidade de não conclusão do objeto na data 
aprazada, com as justificativas apresentadas pela contratada;

XI - comunicar por escrito à contratada os danos porventura 
causados por seus empregados, requerendo as providências 
reparadoras;

XII - solicitar ao preposto da contratada a imediata retirada do 
local, bem como a substituição de empregado da contratada que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na 
área da instituição julgar inconveniente;

XIII - receber e conferir todos os documentos necessários e a nota 
fiscal emitida pela contratada, atestar a efetiva realização do objeto 
contratado, na quantidade e qualidade contratada, encaminhando-a 
ao gestor do contrato, para fins de pagamento das faturas 
correspondentes;

XIV - acompanhar os saldos contratuais, financeiros e de empenho 

5



DESDE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Edição N.º 172 / 2022 Publicação: Sexta-Feira, 16 de Setembro de 2022

para que seja revisto sua dimensão e adotadas providências de 
adequação contratual, ou envio de novo Termo de Referência para 
licitação; 
XV - confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal 
com os estabelecidos no contrato;

XVI - instaurar processo apuratório e encaminhar ao gestor de 
contratos para aplicação de penalidades nos casos de 
inadimplemento parcial ou total do contrato;

XVII - comunicar ao gestor de contratos, mediante provocação do 
requisitante, a necessidade de se realizar acréscimos ou supressões 
no objeto contratado, com vista à economicidade e à eficiência na 
execução 
contratual;

XVIII - receber provisoriamente o objeto do contrato, quando for o 
caso, no prazo estabelecido, mediante termo circunstanciado 
assinado pelas partes;

XIX - em caso específico de obras e prestação de serviços de 
engenharia, cumpre ainda ao fiscal:

a) fazer constar todas as ocorrências, com vista a compor o 
processo documental, de modo a contribuir para dirimir dúvidas e 
embasar informações acerca de eventuais reivindicações futuras, 
tomando as 
providências que estejam sob sua alçada e encaminhando às 
instâncias competentes aquelas que extrapolarem o âmbito de sua 
atuação;

b) zelar pela fiel execução da obra, sobretudo no que concerne à 
qualidade dos materiais utilizados e dos serviços prestados;

c) cobrar da contratada o Diário de Obra devidamente preenchido 
com as anotações sobre o andamento dos trabalhos;

d) acompanhar e analisar os testes, ensaios, exames e provas 
necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados na execução do objeto contratado, 
quando houver; 
e informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar 
dificuldades à conclusão da obra ou em relação a terceiros;

XX - comunicar à autoridade competente e ao gestor do contrato, 
formalmente e com antecedência, o seu afastamento das atividades 
de fiscalização para que, caso julgado necessário, seja designado 
um substituto.

CAPÍTULO VI

GESTOR DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 13. Em relação às atas de registro de preços, além dos(as) 
fiscais e gestor(a) de contratação, sempre será nomeado(a) 

gestor(a) de ata que terá as seguintes atribuições:

I - realizar estudo técnico para levantamento do quantitativo;

II - controlar o quantitativo e manter-se alinhado com demais 
setores para obtenção de informações referentes ao quantitativo 
para aquisições de bens e serviços;

III - atuar a gestão da ata juntamente com gestor de contratação e 
fiscais para acompanhar o saldo do empenho e da ata;

IV - controlar o prazo de vigência da ata;

V - encaminhar à fiscalização eventuais pedidos de modificações 
no cronograma físico financeiro, substituições de materiais e 
equipamentos, formulados pela contratada.

CAPÍTULO VII

DAS OBRIGAÇÕES DOS DEMAIS ATORES 
ENVOLVIDOS

Art. 14. Compete à Diretoria de Contratos, Licitação e Convênios e 
à Coordenação de Contratos, garantida a segregação de funções, a 
orientação aos Gestores e Fiscais, assim como a atuação em 
determinados episódios da vida contratual, em especial naqueles 
atinentes às alterações de cláusulas contratuais.

Art. 15. O(A) Gestor(a) ou os(as) Fiscais contratuais devem 
encaminhar à respectiva Secretaria ou Chefia Imediata as eventuais 
necessidades de esclarecimento de dispositivos contratuais, as 
prorrogações, os pontos de conflito, as solicitações para a sequência 
da apuração de responsabilidade contratual, os pleitos dos 
contratados e demais incidentes contratuais.

Parágrafo único. Os encaminhamentos à Secretaria ou à Chefia 
Imediata devem seguir tempestivamente e com a inclusão de 
Comunicado Interno que especifique o problema, os riscos 
envolvidos e, quando for o caso de inadimplemento contratual, as 
consequências e prejuízos da conduta do contratado, nos termos da 
Resolução DPGE nº 1012/2019.

CAPÍTULO VIII

DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Art. 16. Fica criada a Coordenação de Fiscalização, composta por 
no mínimo 01 (um) servidor(a), que proceda ao saneamento de 
dúvidas dos(as) fiscais de contratos relativas às obrigações 
contratuais e aos procedimentos para o registro das ocorrências 
constatadas na fiscalização.

§1º. No prazo de 120 (cento e vinte) dias após a publicação desta 
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Resolução a Coordenação referida no caput deste artigo deverá 
elaborar o "Manual de orientação à fiscalização de contratos" que 
deverá ser submetido à aprovação da Administração Superior da 
Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.

§2°. No manual referido no §1º deste artigo, deverão constar 
modelos padronizados dos principais atos praticados pelos fiscais 
no exercício de suas atribuições previstas no artigo 12 desta 
Resolução, tais como fichas de controle e/ou de registro de 
ocorrências e de faltas, comunicações, atestados, certificações, 
certidões e outros.

§ 3º. Incumbe à Coordenação de Fiscalização, no momento da 
elaboração ou verificação do termo de preferência, do projeto 
básico e do contrato, também elaborar listas de verificação para 
aceites ou recebimentos provisório e definitivo do objeto do 
contrato, incluindo-os no procedimento de contratação, de modo 
que o gestor e o fiscal tenham um referencial claro para atuar na 
fase de gestão e fiscalização do contrato.

CAPÍTULO IX

DO PROCEDIMENTO PARA NOMEAÇÃO E 
REGISTRO DOS GESTORES E FISCAIS DE 
CONTRATO DAS RESPONSABILIDADES

Art. 17. A responsabilidade da fiscalização e acompanhamento 
contratual se inicia com a portaria de designação - colhida a ciência 
dos(as) Fiscais - e se encerra após o final da vigência do ajuste, com 
a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes, 
registrada, em regra, por termo de recebimento definitivo 
circunstanciado.

Parágrafo único. Na hipótese de haver prorrogações do contrato, 
as competências do(a) Gestor(a) e Fiscais designados(as) serão 
mantidas até nova ratificação e publicação, ressalvado o caso de 
dispensa ou exoneração com nomeação de novo(a) Gestor(a) e 
Fiscal.

TÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O agente público responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular das atribuições que lhe 
são confiadas, estando sujeito(a) às penalidades previstas nas 
normas em vigor.

Art. 19. As disposições desta Resolução devem ser aplicadas, no 
que couber, aos contratos regidos por norma de direito privado.

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor 30 (trinta) dias da data de 
sua publicação, revogadas as disposições previstas na Resolução 

DPGE nº 1134/2022 e demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2022.

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO I-A 
MODELO GERAL: ATO DE PORTARIA

O(A) SECRETÁRIO(A) ou O(A) DIRETOR(A), no uso das 
atribuições que lhe conferem a Resolução DPGERJ N° 1173 de 14 
de setembro de 2022, RESOLVE:

 
Art. 1º. Designar os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as) para 
compor a equipe responsável pela Fiscalização e Acompanhamento 
do Contrato Administrativo nº (indicar o número do contrato), 
Processo Administrativo nº (indicar o número do processo 
administrativo), celebrado entre a Defensoria Pública Geral do 
Estado do Rio de Janeiro e a empresa Contratada (indicar o nome 
da empresa contratada), CNPJ (indicar o número do CNPJ), cujo 
objeto é (indicar o objeto contratual): 

I - Gestor(a) do Contrato:

a) Titular: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

b) Substituto: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

II – Fiscais do Contrato:

a) Titulares: (indicar os nomes dos/as servidores/as), matrícula: 
(indicar os números das matrículas);

b) Substituto: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula).

Art. 2º. A responsabilidade da fiscalização e acompanhamento 
contratual se inicia com a publicação desta portaria de designação e 
se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação 
definitiva das obrigações das partes contratantes, registrada, em 
regra, por termo de recebimento definitivo circunstanciado.

Parágrafo único. Na hipótese de haver prorrogações do contrato, 
as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, 
ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com nomeação de 
novo Gestor e Fiscal.

Art. 3º. As competências, atribuições e responsabilidades do Gestor 
e dos Fiscais do contrato estão estabelecidas, entre outras normas, 
na Resolução DPGERJ N° 1173 de 14 de setembro de 2022.
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Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, (data) de (mês) de (ano).

[NOME COMPLETO DO/DA SECRETÁRIO(A) / DIRETOR(A)]

ANEXO I-B 
MODELO: ATO DE PORTARIA

O(A) SECRETÁRIO(A) ou O(A) DIRETOR(A), no uso das 
atribuições que lhe conferem o art. 4º da Resolução DPGERJ N° 
1173 de 14 de setembro de 2022, RESOLVE:

Art. 1º. Designar os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as) para 
compor a equipe responsável pela Fiscalização e Acompanhamento 
do Contrato Administrativo nº (indicar o número do contrato), 
Processo Administrativo nº (indicar o número do processo 
administrativo), celebrado entre a Defensoria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro e a empresa Contratada (indicar o nome da 
empresacontratada), CNPJ (indicar o número do CNPJ), cujo objeto 
é (indicar o objeto contratual):

I - Gestor(a) do Contrato:

a) Titular: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matricula)

b) Substituto: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

II - Fiscal Técnico do Contrato:

a) Titular: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

b) Substituto: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula);

III - Fiscal Requisitante do Contrato:

a) Titular: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

b) Substituto: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

IV - Fiscal Administrativo do Contrato:

a) Titular: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

b) Substituto: (indicar o nome do/a servidor/a), matrícula: (indicar o 
número da matrícula)

Art. 2º. A responsabilidade da fiscalização e acompanhamento 
contratual se inicia com a publicação desta portaria de designação e 

se encerra após o final da vigência do ajuste, com a quitação 
definitiva das obrigações das partes contratantes, registrada, em 
regra, por termo de recebimento definitivo circunstanciado.

Parágrafo único. Na hipótese de haver prorrogações do contrato, 
as competências do(a) Gestor(a) e Fiscais designados serão 
mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração com 
nomeação de novo(a) Gestor(a) e Fiscal.

Art. 3º. As competências, atribuições e responsabilidades do(a) 
Gestor(A) e dos Fiscais do contrato estão estabelecidas, entre outras 
normas, na Resolução DPGERJ N° 1173 de 14 de setembro de 
2022.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, (data) de (mês) de (ano). 
[NOME COMPLETO DO/DA SECRETÁRIO(A) / DIRETOR(A)]

Id: 202201503 - Protocolo: 0956264

Referência: Processo nº E-20/001.002132/2022

RESOLUÇÃO DPGERJ N° 1174 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2022

 

DISPÕE SOBRE O 
PROCEDIMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA A 
REALIZAÇÃO DE PESQUISA 
DE PREÇOS PARA A 
AQUISIÇÃO DE BENS E 
CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS E OBRAS E 
ESTABELECE CRITÉRIOS 
MATEMÁTICOS DE 
AFERIÇÃO DO PREÇO DE 
REFERÊNCIA.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no exercício 
de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º, I da Lei 
Complementar Estadual nº 06/77, e do art. 100 da Lei 
Complementar nº 80/94,

CONSIDERANDO:

- a autonomia administrativa da Defensoria Pública Geral do Estado 
do Rio de Janeiro e a necessidade de estabelecer critérios 
matemáticos para melhor definir o preço máximo estimado, 
objetivando a regularidade e economicidade das contratações 
públicas;

- o objetivo de validar os preços obtidos, indicando quais são 
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aceitáveis dentre todos os colhidos na cesta de preços através de 
indicadores estatísticos que servem para dimensionar a dispersão 
entre eles e subsidiar a escolha daqueles que irão compor a 
estimativa para o certame licitatório ou a contratação direta;

- o disposto nos artigos 23 e 24 da Lei Federal nº 14.133 de 01 de 
abril de 2021; e,

- o constante dos autos do processo nº E-20/001.004461/2020, nº E-
20/001.004109/2019, nº E-20/001.003590/2021 e E-
20/001.002132/2022.

RESOLVE:

Art. 1º. Esta Resolução dispõe sobre o procedimento administrativo 
para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e 
contratação de serviços e obras.

§1º. O valor previamente estimado da contratação deverá ser 
compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados 
os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades 
a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as 
peculiaridades do local de execução do objeto.

§2º. A critério da Administração o preço máximo a ser praticado 
poderá ser o equivalente ao valor de referência acrescido de 
percentual de até 10% (dez por cento), a ser definido mediante 
justificativa nos autos em razão do objeto e das condições de 
mercado à época da contratação.

Art. 2º. No processo para aquisição de bens e contratação de 
serviços em geral, o valor estimado será definido com base no 
melhor preço aferido em pesquisa de preços que será realizada 
mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

I- Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do 
item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco 
de preços do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução 
ou concluídos no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa 
de preços, observado o índice de atualização de preços 
correspondente;

III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e 
hora de acesso;

IV - Pesquisa com, no mínimo, 03 (três) fornecedores de produtos 
ou serviços, desde que as datas das pesquisas não se distanciem em 
mais de 06 (seis) meses;

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

§1º. A pesquisa prevista no inciso IV poderá ser composta por 
menos de 03 (três) fornecedores desde que justificado e autorizado 

pelo(a) respectivo(a) ordenador(a) de despesa.

§2º. A pesquisa de preço será materializada em documento que 
conterá:

I - descrição do objeto contratado,

II - assinatura do(a) responsável pela pesquisa,

III - fontes consultadas,

IV - preços coletados,

V - método aplicado para definição do valor estimado,

VI - justificativa para a metodologia utilizada, em especial para 
desconsideração dos valores.

Art. 3º. No processo licitatório para contratação de obras e serviços 
de engenharia, o valor estimado, acrescido do percentual de 
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos 
Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de 
parâmetros na seguinte ordem:

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do 
item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras 
(SICRO), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou 
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção 
Civil (SINAPI), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia 
especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo 
Poder Executivo federal e Estadual e de sítios eletrônicos 
especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e 
a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em 
execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da 
pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços 
correspondente;

IV - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas.

§1º. Nos contratos de serviços de engenharia, o órgão técnico irá 
apresentar estudo técnico preliminar utilizando as planilhas oficiais 
e solicitará a sua adoção como cotação quando o objeto for 
compatível com esta pesquisa de preço.

§2º. Quando houver itens sem referencial nas tabelas oficiais cujo 
valor não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor global do 
contrato, compete a equipe técnica de engenharia apresentar, ao 
menos, 03 (três) orçamentos para complementar a cotação.

§3º. Em caso de alteração do Termo de Referência ou Projeto 
Básico, as cotações de preço já apresentadas deverão ser ratificadas 
para utilização, exceto quando, por sua natureza, não tiverem o 
condão de trazer impacto no valor do objeto.
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Art. 4º. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por 
dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na 
forma estabelecida nos artigos 2º e 3º, o contratado deverá 
comprovar previamente que os preços estão em conformidade com 
os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma 
natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para 
outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da 
contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

Art. 5º. Os parâmetros previstos nos incisos dos artigos 2º e 3º 
poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser 
priorizado o previsto no inciso I de ambos os artigos citados e 
demonstrado no processo administrativo a metodologia utilizada 
para obtenção do preço de referência.

Art. 6º. A pesquisa de preços com os fornecedores de produtos ou 
serviços será realizada mediante encaminhamento de solicitação 
formal, via correio eletrônico institucional, para apresentação de 
cotação pelas empresas fornecedoras de produtos ou serviços, 
contendo o endereço físico e eletrônico da proponente, telefone de 
contato, data de emissão, nome e identificação do responsável.

§1º. Deverá ser conferido aos fornecedores prazo de resposta 
compatível com a complexidade do objeto a ser licitado, o qual não 
será inferior a 2 (dois) dias úteis.

§2º. As cotações de preços obtidas por pesquisa direta com 
fornecedores deverão ser devidamente ratificadas de acordo com o 
prazo de validade proposto.

Art. 7º. Não serão admitidas estimativas de preços obtidas em sítios 
de leilão ou de intermediação de vendas.

Art. 8º. Para as aquisições de bens e contratação de serviços em 
geral, caso não seja possível a obtenção de preço com base no 
inciso I, do art. 2º desta Resolução a estimativa será calculada 
mediante a utilização dos seguintes indicadores estatísticos, que 
visam validar os preços obtidos, dimensionando a dispersão entre 
eles e subsidiando a escolha daqueles que irão compor a estimativa 
para o certame licitatório ou contratação direta.

I – Os indicadores estatísticos voltados à dispersão de preços são:

a) Amplitude Total (AT);

b) Desvio Padrão (DP);

II - Os indicadores estatísticos voltados à definição de preço de 
referência são:

a) Média Aritmética;

b) Mediana.

§1º. Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde 
que devidamente justificados pela autoridade competente.

§2º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em 
especial, quando houver grande variação entre os valores 
apresentados.

Art. 9º. O método denominado Amplitude Total (AT) tem por 
objetivo verificar a diferença entre o menor e o maior valor colhido 
na cesta de preços e evitar a ocorrência de discrepâncias 
significativas, entendendo como válido o percentual máximo de 
40% (quarenta por cento) para a amplitude total, calculado entre o 
menor e o maior preço colhidos na pesquisa de mercado.

§1º. A aplicação do método Amplitude Total (AT) requer a 
utilização da seguinte fórmula: [(PREÇO MÁXIMO – PREÇO 
MÍNIMO) / PREÇO MÍNIMO].

§2º. Quando o resultado da amplitude total foi inferior a 40% 
(quarenta por cento), todos os preços obtidos na estimativa serão 
considerados válidos, devendo ser utilizada a média aritmética para 
a definição do preço de referência.

§3º. Entende-se por Média Aritmética o conjunto de dados obtido 
somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo 
número de dados desse conjunto.

Art. 10. Na hipótese de o resultado da amplitude total ser superior a 
40% (quarenta por cento), deve-se expurgar os valores discrepantes, 
utilizando para tanto o método denominado Média Saneada, 
visando estabelecer um conjunto mais homogêneo.

§1º. A Média Saneada será obtida através do método denominado 
Desvio Padrão (DP), que mede o grau de afastamento existente 
entre a média aritmética e cada um dos preços obtidos, permitindo 
verificar a ocorrência de discrepâncias, delimitar os preços 
extremos e excluir os preços que estejam fora deste limite.

§2º. A aplicação do método Desvio Padrão (DP) requer a utilização 
da seguinte fórmula para que seja alcançada a Média Saneada:

§3º. Compreende-se:

a) ∑: símbolo de somatório. Indica que temos que somar 
todos os termos, desde a primeira posição (i=1) até a 
posição n;

b) xi: valor na posição i no conjunto de dados;

c) MA: média aritmética dos dados;

d) n: quantidade de dados.

§4º. Para a delimitação do Limite Superior, calcula-se a média 
somada ao desvio padrão, enquanto o Limite Inferior, é calculado 
através da média subtraído o desvio padrão.

I - O valor que estiver acima do Limite Superior e abaixo do Limite 
Inferior será eliminado da cesta de preços.
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II – Serão consideradas as seguintes fórmulas para a obtenção dos 
limites superior e inferior:

a) Limite Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrão (DP);

b) Limite Inferior (LI): Média (M) - Desvio-padrão (DP).

Art. 11. Para fins de verificação de qual indicador a ser adotado 
para utilização do preço de referência, isto é, se média ou mediana, 
deve-se utilizar o Coeficiente de Variação (CV) que faz uso da 
medida de dispersão.

§1º. Entende-se por Coeficiente de Variação (CV) a razão entre o 
Desvio Padrão e a Média de um conjunto de dados ou “amostra”, 
representado pela fórmula:

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO = (DP / M) X 100.

§2º. O Coeficiente de Variação é considerado baixo quando 
apresentar percentual igual ou inferior a 25% (vinte e cinco por 
cento), sendo nesse caso indicada a média como critério de 
definição do valor de mercado.

§3º. Caso o Coeficiente de Variação seja superior a 25% (vinte e 
cinco por cento), há a indicação da presença de valores 
heterogêneos mesmo após o saneamento da média, situação em que 
se recomenda o uso da mediana como critério de definição do preço 
médio.

Art. 12. A escolha do método de cálculo deverá ser ratificada pela 
Secretaria de Orçamento e Finanças – SECOF.

Art. 13. Concluída a pesquisa de preços, esta deverá ser submetida 
ao órgão demandante para avaliação e aprovação.

Art. 14. Desde que justificado, o orçamento estimado para as 
aquisições de bens e contratação de serviços em geral poderá ter 
caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos 
quantitativos e das demais informações necessárias para a 
elaboração das propostas, e, nesse caso, o sigilo não prevalecerá 
para os órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o 
critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o 
máximo aceitável constará do edital da licitação.

Art. 15. A aplicação dos parâmetros e normas contidas nessa 
Resolução acompanhará o plano de adesão à Lei Federal nº 14.133 
de 01 de abril de 2021, conforme regulamentado nos autos do 
processo E-20/001.002132/2022.

Art. 16. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se a Resolução DPGE n° 1099 de 09 de JUNHO de 
2021.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2022.

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro

Id: 202201504 - Protocolo: 0956318

Referência: Processo nº E-20/001.002132/2022

RESOLUÇÃO DPGERJ N° 1175 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2022

 

ESTABELECE DIRETRIZES E 
REGULAMENTA A 
REALIZAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO DIRETA 
POR VALOR E A DISPENSA 
DE LICITAÇÃO SOB A 
FORMA ELETRÔNICA COM 
FUNDAMENTO NA LEI Nº 
14.133, DE 1º DE ABRIL DE 
2021, NO ÂMBITO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO.

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, no exercício 
de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º, I da Lei 
Complementar Estadual nº 06/77, e do art. 100 da Lei 
Complementar nº 80/94,

CONSIDERANDO:

- a entrada em vigor da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 
2021;

- a necessidade de regulamentar alguns pontos da referida lei, de 
modo a assegurar a sua plena efetividade;

- o que consta do procedimento administrativo SEI nº E-
20/001.002132/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - O procedimento de contratação direta deverá ser instruído 
com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo 
técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto 
básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa;
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III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que 
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 
orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 
habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - motivação da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - anuência da autoridade ordenadora de despesas.

§1º. - Fica dispensada a elaboração do estudo técnico preliminar e 
do documento que contenha a análise de riscos:

I - nos casos em que a contratação for fundamentada nos incisos I, 
II, III, IV, a, VII e VIII do artigo 75 e no parágrafo 7º do artigo 90, 
ambos da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021; e

II - nos casos de prorrogações contratuais relativas a aquisições ou 
à prestação de serviços de natureza continuada.

§2º. - O ato que autorizar a contratação direta e, quando cabível, o 
extrato decorrente do contrato, deverão ser divulgados e mantidos à 
disposição do público no Portal da Transparência da DPRJ.

Art. 2º - As dispensas de licitação serão realizadas, 
preferencialmente, sob a forma eletrônica, com a utilização do 
sistema disponibilizado e mantido pelo Governo Federal.

Art. 3º - A aplicação dos parâmetros e normas contidas nessa 
Resolução acompanhará o plano de adesão à Lei Federal nº 14.133 
de 01 de abril de 2021, conforme regulamentado nos autos do 
processo administrativo SEI nº E-20/001.002132/2022.

Art. 4º -  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2022.

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro

Id: 202201505 - Protocolo: 0956330

| De 15.09.2022

Referência: Processo nº E-20/001.008371/2022

RESOLUÇÃO DPGERJ N° 1176 DE 15 DE SETEMBRO 
DE 2022

 

ALTERA A RESOLUÇÃO 
DPGE N° 518/2009, NO 
TOCANTE AO 
TABELAMENTO DOS 
NÚCLEOS CÍVEL, DE 
FAMÍLIA E DE JARDIM 
PRIMAVERA DA COMARCA 
DE DUQUE DE CAXIAS 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do 
art. 8° Lei Complementar Estadual n° 06/77, com redação dada pela 
Lei Complementar n° 203/22, e do art. 100 da Lei Complementar nº 
80/94,

CONSIDERANDO:

- que a Defensoria Pública goza de autonomia 
administrativa e financeira, nos exatos termos do disposto no art. 4º 
da Lei Complementar nº 06, de 12 de maio de 1977, e na alínea “b” 
do inciso I do artigo 181 da Constituição do Estado do Rio de 
Janeiro, bem como também nos termos do art.134, § 2°, da 
Constituição da República Federativa do Brasil com redação da 
Emenda Constitucional n° 45/04; e

- a necessidade de adequação da estrutura 
administrativa desta Defensoria Pública;

- a implementação do Núcleo de Jardim 
Primavera, com atribuição nas matérias cível e de família na 
comarca de Duque de Caxias;

- o interesse público na divisão mais eficiente 
do tabelamento entre os núcleos na comarca;

- a concordância manifestada pelas Defensoras 
Públicas titulares dos órgãos mencionados;

-  o constante dos autos do processo nº E-
20/001.008371/2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Acrescentar o artigo 19-A na 
Resolução n° 518/2009, nos seguintes termos:

"Art.19-A - Na comarca de Duque de Caxias, o 
tabelamento entre os núcleos de primeiro atendimento se dará da 
seguinte forma: 

I - O Núcleo de Jardim Primavera e o Núcleo 
Cível se tabelarão reciprocamente em matéria Cível;

II - O Núcleo de Jardim Primavera e o Núcleo 
de Família se tabelarão reciprocamente em matéria de Família;"
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Art. 2º  - Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2022.

RODRIGO BAPTISTA PACHECO

Defensor Público-Geral do Estado

Id: 202201510 - Protocolo: 0958939

Aviso Geral

| De 14.09.2022

Referência: Processo nº E-20/001.000905/2021 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 
legais, AVISA aos integrantes da Instituição e às pessoas 
interessadas que, em razão dos feriados judaicos Rosh Hashaná e 
Yom Kipur, e nos termos da Lei Estadual nº 9.307/2021, que 
alterou a Lei Estadual nº 6.543/2013, os(as) funcionários(as) que 
professam a religião judaica estão dispensados do trabalho, 
respectivamente, nos dias 26 (segunda-feira) e 27 (terça-feira) de 
setembro de 2022, e nos dias 04 (terça-feira) e 05 (quarta-feira) 
de outubro de 2022.

As defensoras(es), servidoras(es), residentes 
jurídicos e estagiárias(os) que usufruirão dos feriados acima 
mencionados, deverão comunicar à COMOV, DGP e COERJ 
através dos e-mails: comov@defensoria.rj.def.br e 
dgp@defensoria.rj.def.br e coerj@defensoria.rj.def.br, até o dia 
19 de setembro de 2022 (segunda-feira).

Id: 202201502 - Protocolo: 0958025

Ato de Designação

| De 14.09.2022

Referência: Processo nº E-20/001.007331/2020

DESIGNA a Exma. Defensora Pública MARIANA LINS E 
SILVA, matrícula nº 852.715-2, para, sem prejuízo de suas 
atribuições, ajuizar revisão criminal em favor de D.S.R. em relação 
às condenações criminais atreladas aos autos dos processos 
nº 0024823-03.2018.8.19.0002 e nº 0145596-80.2018.8.19.0001.

Id: 202201506 - Protocolo: 0958418

| De 15.09.2022

Referência: Processo nº E-20/001.010822/2019

DESIGNA a(o)(s) Exma(o)(s). Defensora(o)(s) 
Pública(o)(s) MARCILIO DE SOUZA COUTO BRITO, 

RENATA DUARTE PEREIRA FREIRE E SILVA, LUCIANA 
DE ALMEIDA LEMOS, LÍVIA CORREA BATISTA 
GUIMARÃES, MIRELA ASSAD GOMES e ADILSON KLOH 
JUNIOR para atuar(em) de forma presencial na “DEFENSORIA 
PÚBLICA - AÇÃO SOCIAL – NUDIVERSIS - LGBTQIA”, que 
será realizada no dia 24.09.2022, sábado, de 09h às 13h, na 
Universidade Estácio de Sá de Petrópolis. 

Id: 202201508 - Protocolo: 0959364

SUBDEFENSORIA PÚBLICA 
GERAL DE GESTÃO

Ato de Deferimento

| De 14.09.2022

Referência: Processo nº E-20/001.000140/2018 - Documento Sei! 
nº 0956259

INDENIZAÇÃO POR RENÚNCIA DE 
FÉRIAS - DEFIRO NA FORMA DA LEI Nº 4.595/2005

E-20/10749/2012 - CONRADO CABRAL 
FERRAZ GONÇALVES

E-20/10257/2000 - FABIANE MALAIA 
GOMES RAMOS

E-20/10777/2005 - ANA RAQUEL CARDOSO 
DE OLIVEIRA

E-20/11899/2005 - CRISTIANO MUSSI 
PONCIANO

E-20/10195/1995 - ADRIANA GAMEIRO 
SANTIAGO

E-20/10475/2000 - VALÉRIA DE REZENDE 
RODRIGUES BRUM GARCIA

E-20/10912/1999 - PATRICIA LOMBA 
VILLELA BASTOS

E-20/12163/2007 - PATRÍCIA RODRIGUES 
TELES

E-20/10098/2010 - ALICE DE MIRANDA 
CHAVES FRAZÃO

E-20/11112/2006 - PAULA PROCÓPIO 
MONTEIRO

e-20/001/40/2017 - IVANA ARAÚJO MOTA
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E-20/12147/2007 - DARLINGTON BRANT 
DO COUTO

E-20/11124/2004 - LUCIANA CRESPO DE 
FARIAS

E-20/10526/1995 - RENATA GONÇALVES 
DOS SANTOS BIFANO

E-20/10077/2010 - RODRIGO CÂMARA 
FERRAZ

E-20/10073/2010 - NATHALIA MILIONE DE 
FREITAS LIMA

E-20/001/3073/2013 - CARLOS DE 
REZENDE RODRIGUES

E-20/001/2918/2013 - RUTH CRISTINA 
MEISELS PACCA RANGEL

E-20/12199/2007 - LETÍCIA KIRCHHOFF 
RIBEIRO

E-20/10.302/1996 - MONICA CLARA 
MONTEIRO HERMES

Id: 202201495 - Protocolo: 0956259

Coordenação de Movimentação - 
COMOV

Ato de Deferimento

| De 15.09.2022

Referência: Processo nº E-20/11124/2004 - Interessado(a): 
LUCIANA CRESPO DE FARIAS, matrícula: 8773822

Considerando a titularidade da Interessada, bem como a ausência de 
dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da 
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão 
da indicação e concordância expressa de quem acumulará o órgão, 
DEFIRO o gozo de férias antigas no período de 16.11.2022 a 
23.11.2022.

Id: 202201507 - Protocolo: 0958922
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