
Salvador, Bahia
Sexta-feira

11 de Março de 2022
Ano I • nº 682

Página 1

SUMÁRIO

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL.........................................................1
SUBDEFENSORIA................................................................................................1

CORREGEDORIA........................................................................................................2
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - ESDEP.....................................5
DIRETORIA GERAL.....................................................................................................5

DIRETORIA ADMINISTRATIVA............................................................................5
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS..................................5
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.............................5
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO...............................................5

Defensoria Pública do Estado da Bahia
Avenida Ulisses Guimarães, nº 3.386, Edf. MultiCab Empresarial 

CEP - 41.219-400, Sussuarana, Salvador/Bahia 
Ouvidoria 3117-6936 | 6952

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

SUBDEFENSORIA

PORTARIA Nº 283/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32
da  Lei  Complementar  Estadual  nº  26/2006,  com  as  alterações  da  Lei
Complementar Estadual nº 46/2018,  e à vista do constante no Processo SEI nº
103.0088.2022.0002096-01, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias do
Defensor Público ANTÔNIO RUI PINTO DA SILVA, previstas para os períodos de
16/3/2022  a  4/4/2022  e  10/6/2022  a  29/6/2022,  para  fruição  nos  períodos
compreendidos entre 23/3/2022 a 11/4/2022 e 4/7/2022 a 23/7/2022. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 10 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 284/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32
da  Lei  Complementar  Estadual  nº  26/2006,  com  as  alterações  da  Lei
Complementar Estadual nº 46/2018, e à vista do constante no Processo SEI nº
103.1519.2022.0001521-91,  RESOLVE  deferir  o  pedido  de  suspensão  de  20
(vinte)  dias  das  férias  da  Defensora  Pública BÁRBARA RIBEIRO  MENDES
MASCARENHAS previstas para o período de 7/3/2022 a 26/3/2022, assegurando
o gozo em momento oportuno, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 10 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 285/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32 da
Lei Complementar Estadual nº 26/2006, com as alterações da Lei Complementar
Estadual  nº  46/2018,  e  à  vista  do  constante  no  Processo  SEI  nº
103.0088.2022.0001621-16, RESOLVE deferir o pedido de suspensão de 30 (trinta)
dias das férias da Defensora Pública MARIA FERNANDA ALVES BORIO previstas
para  o  período  de  1°/3/2022  a  30/3/2022,  assegurando  o  gozo  em  momento
oportuno, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 10 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 286/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32
da  Lei  Complementar  Estadual  nº  26/2006,  com  as  alterações  da  Lei
Complementar Estadual nº 46/2018, e à vista do constante no Processo SEI nº
103.1598.2022.0000886-74,  RESOLVE  deferir  o  pedido  de  suspensão  de  20
(vinte) dias das férias do Defensor Público SÓCRATES COSTA DA SILVA NETO
previstas para  o  período  de 21/2/2022  a 12/3/2022,  assegurando  o gozo em
momento oportuno, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 10 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 287/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32
da  Lei  Complementar  Estadual  nº  26/2006,  com  as  alterações  da  Lei
Complementar Estadual nº 46/2018,  e à vista do constante no Processo SEI nº
103.0088.2022.0001916-39, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias da
Defensora Pública JOSEFINA MARQUES DE MATTOS MOREIRA, previstas para
o período de 18/7/2022 a 6/8/2022, para fruição no período compreendido entre
25/7/2022 a 13/8/2022.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 10 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral
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CORREGEDORIA

RECOMENDAÇÃO – CORREGEDORIA Nº 001/2022.

A  CORREGEDORA  GERAL  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DA
BAHIA,  no uso de suas atribuições legais  esculpida no art.  103,  caput,  da Lei
Complementar nº 80/1994 e dos arts. 48 e 50, inciso III, da Lei Complementar nº
26/2006, e,
CONSIDERANDO que é dever funcional dos Defensores Públicos, além de outros
previstos em lei e nas Constituições Federal e Estadual, respeitar os direitos dos
destinatários das funções institucionais da Defensoria Pública (art.  187,  caput e
inciso III, da Lei Complementar nº 26/2006);
CONSIDERANDO o  teor  das  Portarias  nºs  974/2020,  992/2021,  008/2022  e
038/2022,  que  tratam  da  retomada  das  atividades  presenciais  da  Defensoria
Pública do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO que  a  Instituição  ingressou  na  FASE  VERDE  do  plano  de
retomada,  a partir  do dia 07 de janeiro de 2022, não sendo mais necessária a
realização  de  rodízio  entre  os(as)  defensores(as)  públicos(as),  servidores(as),
estagiários(as) e colaboradores(as), devendo estes exercerem as suas atividades
presencialmente, à exceção daqueles que estejam autorizados a desempenhar o
teletrabalho;
CONSIDERANDO a necessidade de garantia da continuidade do serviço público
essencial  de  garantir  acesso  à  justiça  à  população  necessitada,  prestado  pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO as demandas noticiadas a esta Corregedoria Geral, que versam
sobre  a  necessidade  de  comparecimento  de  Defensores(as)  Públicos(as)  nas
unidades prisionais  e  nas  unidades  de internação  e semiliberdade  de medidas
sócio educativas, 

RESOLVE RECOMENDAR: 

Art. 1º – A todos os Defensores Públicos em atividade, a observância ao quanto
disposto nas Instruções Normativas nºs 001/2017, 002/2017, 003/2017 e 006/2017,
conforme republicação (anexo único).
Art. 2º - Esta recomendação entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em 10
de março de 2022.

Liliana Sena Cavalcante
Corregedora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia

ANEXO ÚNICO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017, publicada no D.O.E de 25/07/2017:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2017 - CORREGEDORIA GERAL
Disciplina o atendimento nas unidades prisionais de presos provisórios no âmbito
da Defensoria Pública do Estado da Bahia
A CORREGEDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
no uso  da  atribuição legal  previsto  no  art.  50,  incisos  II  da Lei  Complementar
Estadual 26/2006;

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime  democrático,  fundamentalmente,  a  orientação  jurídica,  a  promoção  dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais  e  coletivos,  de  forma  integral  e  gratuita,  aos  necessitados,  assim
considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”(Art. 1º,
da Lei Complementar nº 80/94 e Art. 2º da Lei 26/2006);
CONSIDERANDO que  são funções institucionais  da  Defensoria  Pública,  dentre
outras,  “promover  a  mais  ampla  defesa  dos  direitos  fundamentais  dos
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos,
culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela”, e “atuar nos estabelecimentos policiais,
penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas,
sob  quaisquer  circunstâncias,  o  exercício  pleno  de  seus  direitos  e  garantias
fundamentais” (Art. 4º, incisos X e XVII, da Lei Complementar nº 80/94);
CONSIDERANDO que são “deveres funcionais dos Defensores Públicos, além de
outros previstos em lei e nas Constituições Federal e Estadual; respeitar os direitos
dos destinatários das funções institucionais da Defensoria Pública (Art. 187, caput e
inciso III, da Lei 26/2006);
CONSIDERANDO  que  é  prerrogativa  dos  membros  da  Defensoria  Pública  do
Estado,  dentre  outras,  “comunicar-se,  pessoal  e  reservadamente,  com  seus
assistidos,  ainda  quando  estes  se  acharem  presos  ou  detidos,  mesmo
incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais e de
internação coletiva, independentemente de prévio agendamento” (Art. 128, inciso
VI, da Lei Complementar nº 80/94 e Art. 148, inciso XIV da Lei 26/2006);

CONSIDERANDO que a Lei  7.210/84  (Lei  de Execuções Penais)  assegura em
seus arts.  11 e  15 o  direito  à  assistência  jurídica,  destinada aos presos e  aos
internados sem condições de financeiras para constituir advogado;
CONSIDERANDO que a Lei 7.210/84 atribui à Defensoria Pública a competência
de  representar  ao  Juiz  da  execução  ou  à  autoridade  administrativa  para
instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das
normas referentes à execução penal;
CONSIDERANDO a necessidade de visitação aos estabelecimentos de custódia de
presos, com a adoção, quando necessário, de providências para o seu adequado
funcionamento;
CONSIDERANDO  a  atribuição  conferida  pela  Lei  de  Execuções  Penais  à
Defensoria Pública para requerer à autoridade competente a interdição, no todo ou
em parte, de estabelecimento penal;
CONSIDERANDO que a Lei  nº  7.210,  de 11 de julho de 1984,  no seu Art.  2º,
Parágrafo Único, estende os mesmos direitos e garantias aos presos provisórios;
CONSIDERANDO que a Lei 7.210/84 estabelece atribuição à Defensoria Pública
de visitar periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença
em livro próprio” (Art. 81-B, e parágrafo único, da Lei 7.210/84);
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a visita periódica do Defensor Público
conjuntamente  com  as  demais  atribuições  afetas  às  respectivas  Unidades
Defensoriais,

RESOLVE
Disciplinar o atendimento aos presos provisórios no âmbito da Defensoria Pública
do Estado da Bahia.
Art. 1º - Aos Defensores Públicos com atuação nas Varas Criminais, Júri, Violência
Doméstica e Familiar  Contra  Mulher  da Capital   e do Interior,  que visitem pelo
menos 02 (duas) vezes por mês as unidades prisionais destinadas à custódia de
presos provisórios para realização de atendimentos individuais acerca de questões
jurídico-processuais,  devendo encaminhar  aos Subcoordenadores que estiverem
vinculados os relatórios  de atendimentos e  providências adotadas até  o  dia  05
(cinco) do mês subsequente à visita, de acordo com formulário padrão, constante
do anexo único desta Instrução.
§  1º  -  Os  Defensores  Públicos  que  atuam  na  região  metropolitana  deverão
encaminhar os respectivos relatórios ao Coordenador Executivo das Regionais.
§ 2º - As visitas não excluem a atribuição do Defensor Público de, sempre que
necessário,  dirigir-se  a  unidade  prisional,  em  outro  dia,  para  averiguação  de
irregularidades pontuais ou outras questões pertinentes, nem tão pouco excluem o
atendimento na sede da Defensoria.
Art. 2º - Ficam os Subcoordenadores da Especializada Criminal, Execução Penal e
Regionais responsáveis por disponibilizar livro para registro dos atendimentos aos
presos,  em cumprimento  ao  artigo  81-B,  parágrafo  único,  da  Lei  de  Execução
Penal.
Art.  3º  -  Caberá  ao Subcoordenador,  até  o  dia  10  (dez)  do  mês subsequente,
encaminhar à Corregedoria relatório com as cópias dos formulários encaminhados
pelos defensores.
Parágrafo único. Compete ao Coordenador Executivo das Regionais encaminhar o
relatório  previsto  no  caput  deste  artigo  referente  aos  Defensores  Públicos  que
atuem na região metropolitana.
Art.  4º  -  Esta  Instrução Normativa entrará  em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições da Instrução Normativa nº 04/2015.

Gabinete da Corregedoria Geral da Defensoria Pública, em 13 de julho de 2017.
Maria Célia Nery Padilha

Corregedora Geral da Defensoria Pública
ANEXO ÚNICO

RELATÓRIO MENSAL DE VISITA A UNIDADE PRISIONAL

NOME DA UNIDADE PRISIONAL:

NOME DO(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

DATA NOME ASSISTIDO Nº
PROCESSO

ART.
IMPUTADO

PROVIDÊNCIA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2017, publicada no D.O.E de 25/11/2017:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2017 - CORREGEDORIA GERAL
Disciplina o atendimento no Sistema Prisional aos presos condenados no âmbito da
Defensoria Pública do Estado da Bahia.

A CORREGEDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
no uso  da  atribuição legal  previsto  no  art.  50,  incisos  II  da Lei  Complementar
Estadual 26/2006;
CONSIDERANDO que a Convenção contra  a  Tortura  e  Outros  Tratamentos ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (ONU, 1984), estabelece a obrigação
de cada Estado Parte (consequentemente, de suas instituições e órgãos), de tomar
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medidas legislativas, administrativas, judiciais ou de outra natureza com o intuito de
impedir atos de tortura no território sob a sua jurisdição,” assim como de manter
“sob exame sistemático as regras, instruções, métodos e práticas de interrogatório,
bem como disposições sobre detenção e tratamento das pessoas submetidas a
qualquer forma de detenção ou prisão, em qualquer território sob a sua jurisdição,
com o escopo de evitar qualquer caso de tortura;”
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime  democrático,  fundamentalmente,  a  orientação  jurídica,  a  promoção  dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais  e  coletivos,  de  forma  integral  e  gratuita,  aos  necessitados,  assim
considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”(Art. 1º,
da Lei Complementar nº 80/94 e Art. 2º da Lei 26/2006);
CONSIDERANDO que  são funções institucionais  da  Defensoria  Pública,  dentre
outras,  “promover  a  mais  ampla  defesa  dos  direitos  fundamentais  dos
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos,
culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela”, e “atuar nos estabelecimentos policiais,
penitenciários e de internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas,
sob  quaisquer  circunstâncias,  o  exercício  pleno  de  seus  direitos  e  garantias
fundamentais” (Art. 4º, incisos X e XVII, da Lei Complementar nº 80/94);
CONSIDERANDO  que  é  prerrogativa  dos  membros  da  Defensoria  Pública  do
Estado,  dentre  outras,  “comunicar-se,  pessoal  e  reservadamente,  com  seus
assistidos,  ainda  quando  estes  se  acharem  presos  ou  detidos,  mesmo
incomunicáveis, tendo livre ingresso em estabelecimentos policiais, prisionais e de
internação coletiva, independentemente de prévio agendamento” (Art. 128, inciso
VI, da Lei Complementar nº 80/94 e Art. 148, inciso XIV da Lei 26/2006); 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público com titularidade em Execução
Penal de atuar nos estabelecimentos prisionais e hospitais de custódia, visando
assegurar aos recolhidos, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e
garantias constitucionalmente previstos;
CONSIDERANDO  que  a  Defensoria  Pública  é  órgão  de  execução  penal,
incumbindo  a  seus  membros  “visitar  os  estabelecimentos  penais,  tomando
providências para o adequado funcionamento, e requerer, quando for o caso, a
apuração de responsabilidade”, “requerer à autoridade competente a interdição, ao
todo  em  parte,  de  estabelecimento  penal”  e  visitar  periodicamente  os
estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio” (Art. 81-B,
incisos VI, V e parágrafo único, da Lei 7.210/84);
CONSIDERANDO que o teor do parágrafo único do artigo 81-B da lei 7.210/84 que
preceitua  que  o  Órgão  da  Defensoria  Pública  visitará  periodicamente  os
estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar a visita periódica do Defensor Público
conjuntamente com as demais atribuições afetas às respectivas unidades;

RESOLVE

disciplinar o atendimento aos presos condenados no âmbito da Defensoria Pública
do Estado da Bahia.
Art. 1º - Os Defensores Públicos da capital e do interior, titulares/designados para,
de forma exclusiva, que atuam no sistema prisional, com presos, deverão realizar o
atendimento diário no local onde o sentenciado cumpre pena, devendo encaminhar
aos Subcoordenadores que estiverem vinculados os relatórios de atendimentos e
providências adotadas até o dia 05 (cinco) do mês subsequente à visita, de acordo
com formulário padrão, constante do anexo único desta Instrução.
Art.  2º  -  Os  Defensores  Públicos do interior,  titulares/designados para  atuarem
cumulativamente  no Sistema Penitenciário,  deverão realizar  o  atendimento pelo
menos  01  (uma)  vez  por  semana  no  local  onde  o  custodiado  cumpre  pena,
devendo fornecer  relatórios de atendimentos e providências adotadas até  o dia
05(cinco) do mês subsequente à visita, de acordo com formulário padrão elaborado
por essa Corregedoria, devendo encaminhar aos Subcoordenadores que estiverem
vinculados os relatórios  de atendimentos e  providências adotadas até  o  dia  05
(cinco) do mês subsequente à visita, de acordo com formulário padrão, constante
do anexo único desta Instrução.
§1º  -  Os  Defensores  Públicos  que  atuam  na  região  metropolitana  deverão
encaminhar os respectivos relatórios ao Coordenador Executivo das Regionais
§  2º  -  Os  atendimentos  mencionados  no  caput  deste  artigo  não  excluem  a
atribuição do Defensor  Público  de,  sempre que necessário,  dirigir-se a unidade
prisional,  em  outro  dia  para  averiguação  de  irregularidades  pontuais  ou  outras
questões pertinentes.
Art. 3º - Ficam os Subcoordenadores da Especializada Criminal, Execução Penal e
Regionais responsáveis por  disponibilizar  livro  para registro  dos atendimentos a
presos,  em cumprimento  ao  artigo  81-B,  parágrafo  único,  da  Lei  de  Execução
Penal;
Art.  4º  -  Caberá  ao Subcoordenador,  até  o  dia  10  (dez)  do  mês subsequente,
encaminhar à Corregedoria relatório com as cópias dos formulários encaminhados
pelos defensores.
Parágrafo único. Compete ao Coordenador Executivo das Regionais encaminhar o
relatório  previsto  no  caput  deste  artigo  referente  aos  Defensores  Públicos  que
atuem na região metropolitana.
Art.  5º  -  Esta  Instrução Normativa entrará  em vigor na data de sua publicação,
ficando  expressamente  revogada  as  disposições  da  Instrução  Normativa  nº

005/2015.
Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Corregedoria Geral da Defensoria Pública, em 21 de julho de 2017.
Maria Célia Nery Padilha

Corregedora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia

ANEXO ÚNICO

RELATÓRIO MENSAL DE VISITA A UNIDADE PRISIONAL

NOME DA UNIDADE PRISIONAL:

NOME DO(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

DATA NOME
ASSISTIDO

Nº PROCESSO ART.
IMPUTADO

PROVIDÊNCIA

     

     

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2017, publicada no D.O.E de 06/09/2017:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 003/2017

Disciplina o atendimento dos adolescentes pela Defensoria Pública que estão em
cumprimento de medidas socioeducativas.

A CORREGEDORIA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
no uso  da  atribuição legal  previsto  no  art.  50,  incisos  II  da Lei  Complementar
Estadual 26/2006,
CONSIDERANDO  que  a  Convenção  Contra  Tortura  e  Outros  Tratamentos  ou
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (ONU, 1984), estabelece a obrigação
de cada Estado Parte (consequentemente, de suas instituições e órgãos) de tomar
medidas legislativas, administrativas, judiciais ou de outra natureza com o intuito de
impedir atos de tortura no território sob a sua jurisdição;  CONSIDERANDO que a
Defensoria  Pública  é instituição permanente,  essencial  à  função jurisdicional  do
Estado,  incumbindo-lhe,  como expressão  e  instrumento do regime  democrático,
fundamentalmente,  a  orientação jurídica, a  promoção dos direitos  humanos e a
defesa,  em  todos  os  graus,  judicial  e  extrajudicial,  dos  direitos  individuais  e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na
forma  do  inciso  LXXIV  do  art.  5º  da  Constituição  Federal  (art.  1º  da  Lei
Complementar nº 80/94 e art. 2º da Lei nº 26/2006);  CONSIDERANDO que são
funções  institucionais  da  Defensoria  Pública,  dentre  outras  “promover  a  ampla
defesa  dos  direitos  fundamentais  dos  necessitados,  abrangendo  seus  direitos
individuais,  coletivos,  sociais,  econômicos,  culturais  e  ambientais,  sendo
admissíveis  todas as espécies de ações capazes de propiciar  sua adequada e
efetiva  tutela”  e  “atuar  nos  estabelecimentos  policiais,  penitenciários  e  de
internação  de  adolescentes,  visando  assegurar  às  pessoas,  sob  qualquer
circunstancias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais” (art. 4º,
incisos X e XVII da Lei Complementar nº 80/94);  CONSIDERANDO que é dever
funcional  dos  Defensores  Públicos,  além  de  outros  previstos  em  lei  e  nas
Constituições  Federal  e  Estadual,  respeitar  os  direitos  dos  destinatários  das
funções institucionais da Defensoria Pública (art. 187, caput e inciso III, da Lei nº
26/2006);CONSIDERANDO que constitui prerrogativa dos membros da Defensoria
Pública do Estado, dentre outras, “comunicar-se, pessoal e reservadamente, com
seus  assistidos,  ainda  quando  estes  se  acharem  presos  ou  detidos,  mesmo
incomunicáveis, tendo livre ingresso nos estabelecimentos policiais, prisionais e de
internação coletiva, independentemente de prévio agendamento (art. 128, inciso VI,
da  Lei  Complementar  nº  80/94  e  art.  148,  inciso  XIV  da  Lei  nº  26/2006);
CONSIDERANDO  que  constitui  direito  do  adolescente  privado  de  liberdade
“avistar-se reservadamente com seu defensor”, bem como ser informado de sua
situação  processual,  sempre  que  solicitado  (art.  124,  incisos  III  e  IV  do  ECA);
CONSIDERANDO que  a  Defensoria  Pública  tem,  com uma  das  suas  funções
institucionais,  zelar  pela  observância  dos  direitos  e  garantias  das  Crianças  e
Adolescentes, conforme prevê a Lei Complementar Federal 80/94, em seu artigo
4º,  VII,  bem  como  garantir  a  primazia  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  a
prevalência e efetividade dos direitos humanos, conforme exposto no art. 3º-A da
Lei  Complementar  nº  80/94;  CONSIDERANDO que  o  art.  61,  inciso  II  da  Lei
Complementar nº 26 de 28 de junho de 2006 (Lei Orgânica da Defensoria Pública
do Estado da Bahia), instituiu a Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente para atuação na proteção e defesa dos direitos infanto-
juvenis,  inclusive  nas  tutelas  coletivas;  CONSIDERANDO  que  a  Defensoria
Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é responsável
por exercer a defesa e orientação jurídica do público infanto-juvenil, com prioridade,
tendo, como objetivo, assegurar a garantia constitucional e estatutária da proteção
integral,  além de contribuir para a promoção da cultura do respeito aos Direitos

           

Defensoria Pública do Estado da Bahia
www.defensoria.ba.def.br

eDODPE Documento assinado eletronicamente
utilizando certificação digital da ICP-Brasil



Salvador, Bahia
Sexta-feira

11 de Março de 2022
Ano I • nº 682

Página 4

Humanos e à Dignidade Humana, no âmbito da família, da sociedade e do Estado;
CONSIDERANDO as notícias recentes recebidas pela Defensoria Pública sobre a
situação precária na qual se encontram as unidades de cumprimento de medidas
socioeducativas de internação, principalmente, no que diz respeito à existência de
superlotação; CONSIDERANDO que a carga horária de trabalho dos Defensores
Públicos é de 40 (quarenta) horas semanais (art.  90, parágrafo único da Lei  nº
26/2006); CONSIDERANDO ser imprescindível a presença de Defensor Público na
unidade  no  horário  de  atendimento  ao  público,  ainda  que  acompanhado  de
estagiário;
RESOLVE:
Art. 1º - Os Defensores Públicos titulares/designados com atuação na Execução de
Medidas Sócio Educativas deverão realizar atendimento pelo menos uma vez por
semana, nas unidades de internação e semiliberdade.
Art. 2º - O atendimento nas unidades de internação e semiliberdade, não exclui a
atribuição  do  Defensor  Público  de,  sempre  que  necessário  e,  em  caráter
excepcional, dirigir-se a unidade para averiguação de irregularidades pontuais ou
outras questões pertinentes.
Art.  3º  -  Caberá  à  Subcoordenação  encaminhar,  até  o  dia  10  (dez)  do  mês
subsequente, à Corregedoria relatório circunstanciado dos atendimentos realizados
de  forma individualizada  por  cada  Defensor  Público,  com a  respectiva  medida
adotada,  de  acordo  com  formulário  padrão,  constante  do  anexo  único  desta
Instrução;
Art.  4º  -  Esta  Instrução Normativa entrará  em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Corregedoria Geral da Defensoria Pública, em 25 de agosto de 2017.

Maria Célia Nery Padilha

Corregedora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia

ANEXO ÚNICO

RELATÓRIO  MENSAL  DE  VISITA  AS  UNIDADES  DE  INTERNAÇÃO  E
SEMILIBERDADE

NOME DA UNIDADE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE:

NOME DO(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A):

DATA NOME 
ASSISTIDO

Nº 
PROCESSO

ART. IMPUTADO PROVIDÊNCIA

     

     

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2017, publicada no D.O.E de 22/12/2017:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 006/2017- CORREGEDORIA GERAL

Disciplina  o  atendimento  pela  Defensoria  Pública  dos  adolescentes  que  estão
cumprindo Internação Provisória, nos termos do art. 108 do Estatuto da Criança e
Adolescente.
A CORREGEDORIA GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
no  uso  da  atribuição  legal  previsto  no  art.  50,  inciso  II  da  Lei  Complementar
Estadual 26/2006 e,

CONSIDERANDO que a Convenção Contra Tortura e Outros Tratamento ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes (ONU, 1984), estabelece a obrigação de cada
Estado Parte (consequentemente, de suas instituições e órgãos) de tomar medidas
legislativas, administrativas, judiciais ou de outra natureza com o intuito de impedir
atos de tortura no território sob a sua jurisdição; CONSIDERANDO que a Defensoria
Pública  é  instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,
incumbindo-lhe,  como  expressão  e  instrumento  do  regime  democrático,
fundamentalmente,  a  orientação jurídica, a  promoção dos direitos  humanos e a
defesa,  em  todos  os  graus,  judicial  e  extrajudicial,  dos  direitos  individuais  e
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na
forma  do  inciso  LXXIV  do  art.  5º  da  Constituição  Federal  (art.  1º  da  Lei
Complementar  nº  80/94 e art.  2º  da Lei  nº  26/2006);CONSIDERANDO que são
funções  institucionais  da  Defensoria  Pública,  dentre  outras  “promover  a  ampla
defesa  dos  direitos  fundamentais  dos  necessitados,  abrangendo  seus  direitos
individuais,  coletivos,  sociais,  econômicos,  culturais  e  ambientais,  sendo

admissíveis  todas as espécies de ações capazes de propiciar  sua adequada e
efetiva  tutela”  e  “atuar  nos  estabelecimentos  policiais,  penitenciários  e  de
internação  de  adolescentes,  visando  assegurar  às  pessoas,  sob  quaisquer
circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais” (art. 4º,
incisos  X  e  XVII  da  Lei  Complementar  nº  80/94);CONSIDERANDO  que  são
objetivos da Defensoria Pública, dentre outros, garantir a primazia da dignidade da
pessoa  humana  e  a  prevalência  e  efetividade  dos  direitos  humanos,  conforme
exposto no art. 3º-A da Lei Complementar nº 80/94; CONSIDERANDO que é dever
funcional  dos  Defensores  Públicos,  além  de  outros  previstos  em  lei  e  nas
Constituições  Federal  e  Estadual,  respeitar  os  direitos  dos  destinatários  das
funções institucionais da Defensoria Pública (art. 187, caput e inciso III, da Lei nº
26/2006); CONSIDERANDO que constitui prerrogativa dos membros da Defensoria
Pública do Estado, dentre outras, “comunicar-se, pessoal e reservadamente, com
seus  assistidos,  ainda  quando  estes  se  acharem  presos  ou  detidos,  mesmo
incomunicáveis, tendo livre ingresso nos estabelecimentos policiais, prisionais e de
internação coletiva, independente de prévio agendamento” (art. 128, inciso VI, da
Lei  Complementar  nº  80/94  e  art.  148,  inciso  XIV  da  Lei  nº  26/2006);
CONSIDERANDO  que  constituiu  direito  do  adolescente  privado  de  liberdade
“avistar-se reservadamente com seu defensor”, bem como ser informado de sua
situação  processual,  sempre  que  solicitado  (art.  124,  incisos  III  e  IV  do  ECA);
CONSIDERANDO que  a  Defensoria  Pública  tem como  uma das  suas  funções
institucionais,  zelar  pela  observância  dos  direitos  e  garantias  das  Crianças  e
Adolescentes, conforme prevê a Lei Complementar 80/94, em seu artigo 4º, VII,
bem como garantir a primazia da Dignidade da Pessoa Humana e a prevalência e
efetividade  dos  direitos  humanos,  conforme  exposto  no  art.  3º-A  da  Lei
Complementar  nº80/94;  CONSIDERANDO  que  o  art.  61,  inciso  II  da  Lei
Complementar nº 26 de 28 de junho de 2006 (Lei Orgânica da Defensoria Pública
do Estado da Bahia), instituiu a Defensoria Especializada de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente para atuação na proteção e defesa dos direitos infanto-
juvenil,  inclusive  nas  tutelas  coletivas;  CONSIDERANDO  que  a  Defensoria
Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente é responsável
por exercer a defesa e orientação jurídica do público infanto-juvenil, com prioridade,
tendo, como objetivo, assegurar a garantia constitucional e estatutária da proteção
integral,  além de contribuir para a promoção da cultura do respeito aos Direitos
Humanos e à Dignidade Humana, no âmbito da família, da sociedade e do Estado;
CONSIDERANDO as notícias recentes recebidas pela Defensoria Pública sobre a
situação precária na qual se encontram as unidades de cumprimento de medidas
socioeducativas de internação, principalmente no que diz respeito à existência de
superlotação;CONSIDERANDO ser imprescindível a presença de Defensor Público
nas unidades e nos horários de atendimento ao público,

RESOLVE
Art. 1º - Os Defensores Públicos titulares/designados para atuarem junto às Varas
da Infância e Juventude com competência para apuração de ato infracional deverão
realizar o atendimento ao menos de 15 em 15 dias, dos adolescentes na unidade
de  internação  onde  o  adolescente  estiver  cumprindo  a  respectiva  internação
provisória.
Art. 2º - O atendimento não exclui a atribuição do Defensor Público de, sempre que
necessário, e, em caráter excepcional,  dirigir-se à unidade para averiguação de
irregularidades pontuais ou outras questões pertinentes.
Art.  3º  -  Caberá  à  Subcoordenação  encaminhar,  até  o  dia  10  (dez)  do  mês
subsequente, à Corregedoria relatório circunstanciado dos atendimentos realizados
de  forma individualizada  por  cada  Defensor  Público,  com a  respectiva  medida
adotada.
Art.  4º  -  Esta  Instrução Normativa entrará  em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Maria Célia Nery Padilha
Corregedora Geral

Defensoria Pública do Estado da Bahia

ANEXO ÚNICO

RELATÓRIO MENSAL DE VISITA AS UNIDADES DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

NOME DA UNIDADE DE CUMPRIMENTO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA:

NOME DO (A) DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

DATA NOME 
ASSISTIDO

Nº 
PROCESSO

ART. 
IMPUTADO

PROVIDÊNCIA
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ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL ESDEP Nº 086 /2022 
A Subdefensora  pública  geral,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  bem  como
considerando o resultado final e homologação do Processo Seletivo Simplificado de
estagiário de nível médio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, 9ª Regional
de Porto Seguro, publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do
Estado  da  Bahia  no  dia  15  de  fevereiro  de  2022,  resolve  CONVOCAR  os
candidatos  aprovados,  constante  da  lista  abaixo,  para  fazer  a  comprovação
documental do preenchimento dos requisitos básicos constantes no art. 2º do Edital
079/2021, isto é (RG, CPF, Comprovante de Residência, Antecedentes Criminais
da Polícia Civil dos Estados, Antecedentes Criminais da Polícia Federal, Certidão
de Quitação Eleitoral, CTPS, Nº do Pis, Pasep ou NIT, Carteira de Reservista(para
homens), Comprovante de Matrícula (carimbado e assinado pela Escola), Histórico
Escolar(carimbado e assinado pela  Escola),  duas fotos 3x4,  Conta Corrente  ou
Conta  Salário  no  Banco  do  Brasil)  e,  conforme  a  portaria  008/2022  no  Diário
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado da Bahia, apresentar o comprovante do
esquema  vacinal  completo  contra  COVID-19,  do  Processo  Simplificado  de
Estagiário de Médio da Defensoria Pública de Salvador, com o envio dos seguintes
documentos exclusivamente através dos e-mails institucional 

(estagio.medio@defensoria.ba.def.br  e  ananda.carmo@defensoria.ba.def.br)  no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, conforme utilização de
forma subsidiária do art. 97 “caput” da LC Estadual Nº 26/06.

Turno  Matutino
Ludmylla Cancela Lopes Leite 1º
Emily Rodrigues Lira Santana  2º

Turno Vespertino
Gildson Júnior Santos da Silva 1º
Rute Santos da Silva 2º

Salvador, 10 de março de 2022.

Firmiane Venâncio do Carmo Souza
Subdefensora Pública Geral
Diretora da ESDEP em exercício

DIRETORIA GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RESUMO DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 20/2022
PROCESSO Nº 103.0029.2022.0002035-21. OBJETO: Contratação da profissional
Eliane Silvia Costa, para participação como palestrante no “Curso de capacitação
em  Migração  e  Refúgio”,  no  dia  04  de  abril  de  2022,  na  modalidade  online.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 25, inciso II, c/c o art. 13,
VI. Lei Estadual nº 9.433/05, artigo 60, inciso II, c/c o art. 23, VI. CREDORA: Eliane
Silvia  Costa.  VALOR  TOTAL:  R$  600,00  (seiscentos  reais).  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade  Orçamentária:  05.50.601;  Unidade  Gestora:  0001;
Atividade:  03.128.325.1466;  Elemento  de  Despesa:  3.3.90.36;  Fonte:  100,  156,
356.
DATA DA ASSINATURA: 03/03/2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

RESUMO  DE  CONVÊNIO  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A  DPE/BA  E  O
BRADESCO.
PROCESSO Nº 103.0036.2021.0002452-94. PARTÍCIPES: Defensoria Pública do
Estado da Bahia e Banco Bradesco S/A. OBJETO: possibilidade de consignação de
empréstimo, juros e amortizações dele decorrentes, na folha de pagamento dos
servidores públicos ativos da DPE/BA, mediante oferecimento de taxas de juros e

respectivos encargos contratuais diferenciados. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses,
contados a partir da data de sua assinatura.
Fica sem efeito a publicação do presente convênio, constante no Diário Oficial da
Defensoria Pública do Estado da Bahia de nº 678, de 08 de Março de 2022.
DATA DA ASSINATURA: 10/03/2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – REDA / 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PROCESSO SIMPLIFICADO REDA
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
O Defensor Público Geral do Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, convoca
o  candidato  habilitado  no  processo  seletivo  simplificado,  Edital  001/2018,  com
vistas  à  contratação  pelo  Regime  Especial  de  Direito  Administrativo  –  REDA,
abaixo relacionado, a comparecer no dia 17/03/2022, no horário das 08h30min às
11h00min e das 13h30min às 16h00min na sede da Defensoria Pública do Estado
da  Bahia,  situada  à  Avenida  Ulisses  Guimarães  nº  3386,  Edifício  Multicab
Empresarial  I,  Sussuarana,  Salvador-BA,  munido  de  originais  e  cópias  dos
documentos  e  exames  médicos  descritos  abaixo,  juntamente  com Atestado  de
Saúde Ocupacional expedido por clínica médica especializada.
Documentos: Duas fotografias coloridas (3x4), identidade civil, CPF, título de eleitor
e  último  comprovante  de  votação,  diploma  ou  certificado  de  conclusão  de
escolaridade exigido para o cargo, registro no respectivo conselho de classe (para
nível  superior),  PIS/PASEP,  antecedentes  criminais,  comprovante  de residência,
carteira de reservista (para homens), currículo, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS).
Exames médicos: Hemograma, Glicemia, Raios-X do Tórax em PA, com respectivo
Laudo Radiológico, Acuidade Visual, Sumário de Urina, Parasitológico de Fezes,
Eletrocardiograma*, PSA (Antígeno Prostático Específico) * e Mamografia*’**.
(*) Exames complementares para candidatos acima de 40 anos.
(**) Exames complementares para mulheres.

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO / EXTREMO SUL
NOME CLASSIFICAÇÃO

LUDMILA PEREIRA SANTOS 8

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO / METROPOLITANO DE SALVADOR
NOME CLASSIFICAÇÃO

FLÁVIA COSTA RODRIGUES 152

Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 - DPE - BAHIA
PE N° 12/2021 - A Defensoria Pública do Estado da Bahia e a empresa  BAHIA
SERVIÇOS  EIRELI,  CNPJ  nº  09.144.947/0001-40,  firmam  a  presente  Ata  de
Registro de Preços n° 04/2022 do Pregão Eletrônico n° 12/2021. Objeto:  Registro
de  preços  visando  a  contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de
serviços continuados de conservação e limpeza por posto de serviço, para diversas
unidades da Defensoria Pública do Estado da Bahia- DPE/BA que estiverem em
pleno funcionamento, na Capital, decorrentes do procedimento licitatório grafado no
preâmbulo,  conforme  especificações,  condições  gerais,  prazos  e  quantitativos
constantes  do  instrumento  convocatório,  que  a  este  termo  integram  como  se
literalmente  transcritos,  assim  como  o  conteúdo  da  proposta  apresentada  pela
licitante.  As despesas decorrentes da execução de cada contratação correrão à
conta  da  dotação  orçamentária  correspondente  da  solicitante.  Lote:  Único.
Informamos que o inteiro teor desta Ata está disponível  no endereço eletrônico:
www.defensoria.ba.def.br.  Salvador  (BA),  09/03/2022.  Rafson Saraiva Ximenes -
Defensor Público Geral e Representante Legal da empresa.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2022 - DPE - BAHIA
PE N° 17/2021 - A Defensoria Pública do Estado da Bahia e a empresa SCREEN
SAVER INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº  01.800.080/0001-22, firmam a presente
Ata de Registro de Preços n° 05/2022 do Pregão Eletrônico n° 17/2021. Objeto:
Registro de Preços visando a composição de Ata de Registro de Preços (ARP),
para  futura  e  eventual  contratação  de  empresa  fornecedora  dos  serviços  de
conectividade,  contemplando  links  de  internet  banda  larga  fixa,  conforme
condições,  quantitativos,  características  e  especificações  constantes  do
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Instrumento  Convocatório,  que  a  este  termo  integram  como  se  literalmente
transcritos,  assim  como o  conteúdo  da  proposta  apresentada  pela  licitante. As
despesas  decorrentes  da  execução  de  cada  contratação  correrão  à  conta  da
dotação orçamentária correspondente da solicitante. Lotes: 1, 2 e 4. Informamos
que  o  inteiro  teor  desta  Ata  está  disponível  no  endereço  eletrônico:
www.defensoria.ba.def.br.  Salvador  (BA),  09/03/2022.  Rafson Saraiva Ximenes -
Defensor Público Geral e Representante Legal da empresa.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2022 - DPE - BAHIA
PE N° 17/2021 - A Defensoria Pública do Estado da Bahia e a empresa WEBFOCO
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ n° 63.229.553/0001-30, firmam a presente
Ata de Registro de Preços n° 06/2022 do Pregão Eletrônico n° 17/2021. Objeto:
Registro de Preços visando a composição de Ata de Registro de Preços (ARP),
para  futura  e  eventual  contratação  de  empresa  fornecedora  dos  serviços  de
conectividade,  contemplando  links  de  internet  banda  larga  fixa,  conforme
condições,  quantitativos,  características  e  especificações  constantes  do
Instrumento  Convocatório,  que  a  este  termo  integram  como  se  literalmente
transcritos,  assim  como o  conteúdo  da  proposta  apresentada  pela  licitante. As
despesas  decorrentes  da  execução  de  cada  contratação  correrão  à  conta  da
dotação orçamentária correspondente da solicitante. Lotes:  3,  5 e  6. Informamos
que  o  inteiro  teor  desta  Ata  está  disponível  no  endereço  eletrônico:
www.defensoria.ba.def.br.  Salvador  (BA),  09/03/2022.  Rafson Saraiva Ximenes -
Defensor Público Geral e Representante Legal da empresa.
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