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PORTARIA N.º 249/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei Promul-
gada nº 51 de 21 de julho de 2004;  
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.002062/2021-04, datado de 16/04/2021; 

 
RESOLVE: 

I - EXONERAR os servidores abaixo indica-
dos, a contar de 01 de maio de 2021, previsto 
na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 13 de maio 
de 2019, que instituiu o Quadro de Servidores 
Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, Car-
reiras e Remunerações: 
 

Nome Cargo 

Alessandra Batista de Oliveira 
Assessor Técnico II 

DPE-1 

Luiz Claudio de Sena 
Assessor Técnico I 

DPE-2 

Luciana Alencar Peixoto 
Assessor da Adminis-
tração Superior DPE-3 

Raquel Ferreira dos Santos  
Assessor Técnico II 

DPE-1 

 
II - NOMEAR, a contar de 01 de maio de 2021, 
previsto na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de 
setembro de 2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 
13 de maio de 2019, que instituiu o Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações: 

Nome Cargo 

Luiz Claudio de Sena 
Assessor Técnico II 

DPE-1 

Lujânia Estela Rodrigues de Mi-
randa 

Assessor Técnico II 
DPE-2 

Marlene Barros Monteiro Leite 
Assessor da Adminis-
tração Superior DPE-3 

Raquel Ferreira dos Santos  
Assessor Técnico I 

DPE-2 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 28 de abril de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 280/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 
da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a Homologação do Termo 
de Desistência do Sr. Celi Divino, classificado 
em 1º lugar no cargo de provimento efetivo de 
Assistente Técnico de Defensoria, município de 
Lábrea, do Quadro de Servidores Auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o 
respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Remu-
nerações; 
CONSIDERANDO, o constante nos autos do 
Processo de n.º 20000.002330/2021-80; 

RESOLVE: 
I - NOMEAR, em conformidade com o artigo 8º, 

§ 1º, da Lei Estadual nº 4.077, de 11 de 

setembro de 2014, para exercer cargo de 

provimento efetivo do Quadro de Servidores 

Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, o candidato abaixo especificado: 

CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO DE DEFENSORIA 
– ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: LÁBREA 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 
VAGA A SER 
PREENCHIDA 

BRENO BURILI 2ª 1ª 

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data 
de sua publicação. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 29 de abril de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

EDITAL  Nº. 06/2021/ESUDPAM – DPE/AM 

Doc: 00000.013233/2021-13 

Processo: 20000.002345/2021-48 

 

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA ESUD-

PAM – MAIO/2021 

O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, no exercício de 
suas atribuições legais, torna pública a abertura 
do EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA OS CUR-
SOS QUE SERÃO OFERECIDOS PELA ESU-
DPAM NO MÊS DE MAIO DE 2021, obser-
vando as disposições da Resolução nº 
04/2021-CSDPE/AM, que estabelece as metas 
para o 2º trimestre do ano de 2021. 
 

1. OS CURSOS DE MAIO 
 

1.1 No mês de maio de 2021, serão oferecidos 

6 (seis) cursos pela ESUDPAM: 

 

Curso 1: Reclamações ao STF e 

Defensoria Pública 

Palestrante: Eduardo Januário Newton - 

Mestre em direito, defensor público Do 

estado do Rio de Janeiro. 

Data: 03/05/2021 

Hora: 17:00 (MAO) 

18:00 (BSB) 

 

Curso 2: O Custos Vulnerabilis na 

atuação extrajudicial em prol da pessoa 

com deficiência 

Palestrante: Flávia Albaine Farias da 

Costa - Defensora Pública de RO. 

Fundadora e coordenadora do Projeto 

Juntos pela Inclusão Social em prol da 

pessoa com deficiência. Membra da 

Comissão dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência da ANADEP. Mestranda na 

Universidade Federal de RO com pesquisa 

voltada para a inclusão social da pessoa 

com deficiência. 

Data: 05/05/2021 

Hora: 15:00 (MAO) 

16:00 (BSB) 

  

Curso 3: Defensoria Pública e direito à 

moradia 

Palestrante: Allan Ramalho Ferreira – 

Defensor Público do Estado de São Paulo. 

Coordenador do Núcleo Especializado de 

Habitação e Urbanismo da DPESP. 

Doutorando em Direito do Estado na 

PUCSP. Mestre em Direito do Estado e 

Especialista em Direito Constitucional pela 

PUCSP. Diretor de Articulação Social da 

APADEP. Associado ao IBDU. 

Data: 07/05/2021 

Hora: 14:30 (MAO) 

15:30 (BSB) 

 

Curso 4: Direito de família e Defensoria 

Pública 

Palestrante: Elisa Costa Cruz – doutora 

em direito civil pela UERJ. Pós-doutoranda 

em Serviço Social na UFRJ. Professora na 

FGV Direito Rio. Defensora Pública no RJ. 

Data: 10/05/2021 
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Hora: 14:30 (MAO) 

15:30 (BSB) 

 

Curso 5: Defensoria Pública e 

processos coletivos: Atualidades 

Palestrante: Edilson Santana – Defensor 

Público Federal, professor e escritor. Foi 

defensor público do estado do Maranhão. 

Especialista em Direito Processual e 

mestrando em Direito (UFC). Publicou, 

dentre outros, os livros “Defensoria 

Pública e a Tutela Coletiva de Direitos: 

teoria e prática”, “A Eficácia Horizontal 

dos Direitos Fundamentais: sua 

vinculação às relações entre particulares” 

e “Custos Vulnerabilis:  a Defensoria 

Pública e o equilíbrio nas relações 

político-jurídicas dos vulneráveis”, este 

último em coautoria.  

Pesquisador do Grupo de Pesquisa 

Fundamentos do Processo Civil 

Contemporâneo (FPCC), liderado pelo 

Prof. Dr. Hermes Zaneti Jr. 

Data: 12/05/2021 

Hora: 14:30 (MAO) 

15:30 (BSB) 

 

Curso 6: Defensoria Pública e atuação 

no CNJ 

Palestrante: Bheron Rocha – Defensor 

Público do Estado do Ceará. 

Data: 31/05/2021 

Hora: 14:30 (MAO) 

15:30 (BSB) 

 

2. AS VAGAS: 

 

2.1. Serão disponibilizadas 95 (noventa e 

cinco) vagas para cada curso. 

 

3. AS INSCRIÇÕES: 

 

3.1. As inscrições serão realizadas diretamente 

pelo site da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, na aba da ESUDPAM, assim que 

disponibilizadas no site. 

 

3.2. Ao finalizar a inscrição, abrirá uma tela de 

confirmação, informando que “as instruções 

para acesso ao curso (login e senha para 

acesso à plataforma Coursify) serão encami-

nhadas para o e-mail informado na inscrição, 

na data de realização do curso”; 

 

3.3. Caso não seja possível realizar a inscri-

ção, por esgotamento das vagas ou em razão 

de estar muito próximo do horário de início do 

curso, o interessado pode enviar e-mail solici-

tando a inclusão de seu nome na lista de es-

pera, para o e-mail: esudpam@defenso-

ria.am.gov.br. 

 

3.4. Com a criação da lista de espera, será con-

cedida uma tolerância de 15 (quinze) minutos 

aos inscritos, e, após esse período, será libe-

rado o acesso aos interessados que estejam 

com o nome na lista de espera. 

 

4. A PRESENÇA 

 

4.1 A lista de presença será gerada automati-

camente pelo googlemeet (contendo hora de 

entrada e saída de cada participante). 

 

4.2 A presença só será contabilizada se o ins-

crito assistir, no mínimo, 75% (setenta e cinco 
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por cento) do curso.  

 

4.3 A presença ficará confirmada com o rece-

bimento do certificado por e-mail, no prazo de 

uma semana após a realização do curso. Em 

caso de não recebimento do certificado dentro 

desse prazo, entrar em contato através do e-

mail: esudpam@defensoria.am.gov.br. 

 

5. AS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1 A participação nos cursos será contabili-

zada para o critério de elegibilidade, nos ter-

mos da Resolução nº 04/2021-CSDPE/AM. 

 

5.2 Quaisquer dúvidas referentes a este Edital 

deverão ser endereçadas para e-mail esud-

pam@defensoria.am.gov.br com o assunto 

“Dúvidas – Cursos”. 

 

5.3 Os casos omissos neste Edital serão deci-

didos pela Diretoria da ESUDPAM. ESCOLA 

SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, em 29 de abril de 

2021. 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO 
BARBOSA 

Defensor Público 
Diretor da Escola Superior da De-

fensoria Pública do Estado do Ama-
zonas – ESUDPAM 

 
 

PORTARIA Nº 01/2021 - DPE/AM/PBA 
(Proc. nº. 10000.000688/2021-14) 

 
A Defensora e o Defensor Público subscritores, 
designados para atuação no Polo do Baixo 
Amazonas, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo art. 4º, VII da Lei Complementar 
nº 80/1994, e 
 
CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana (art. 1.º, III, da CRFB); o direito 
fundamental à vida (art. 5.º, caput, da CRFB); o 
direito fundamental à saúde (art. 6.º, da CRFB), 
o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, 
caput, da CRFB); 
 
CONSIDERANDO a competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios no que tange à proteção do meio 
ambiente e ao combater a poluição em 
qualquer de suas formas (art.23, da CRFB); 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da 
Lei Complementar n.º 80, de 12 de janeiro de 
1994, que são objetivos da Defensoria Pública 
a primazia da dignidade da pessoa humana, a 
redução das desigualdades sociais e a 
prevalência e efetividade dos direitos humanos; 
 
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 10 da Lei 
n° 12.305/2010 que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos que estabelece ao Distrito 
Federal e aos Municípios a gestão integrada 
dos resíduos sólidos gerados nos respectivos 
territórios, sem prejuízo das competências de 
controle e fiscalização dos órgãos federais e 
estaduais do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, 
bem como da responsabilidade do gerador pelo 
gerenciamento de resíduos; 
 
CONSIDERANDO o que dispõe artigo 54, 
inciso V, da Lei dos Crimes Ambientais que 
tipifica penalmente a poluição de qualquer 
natureza em níveis danosos à saúde humana 
ou ao ambiente, inclusive através do 
lançamento de resíduos sólidos em desacordo 
com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos; 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 29 DE ABRIL DE 2021                         Ano 7, Edição 1.451 Pág. 5/6 

 

 

 

 

CONSIDERANDO a relevância que a Lei 
Complementar nº 132, de 07 de outubro de 
2009, atribuiu à promoção, conscientização e 
defesa dos Direitos Humanos, inclusive 
entregando à Defensoria Pública as funções 
institucionais de promover prioritariamente a 
solução extrajudicial de litígios, de ajuizar ação 
civil pública ou de qualquer outra espécie de 
ação capaz de propiciar a adequada tutela dos 
direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos, quando o resultado da demanda 
puder beneficiar grupo de pessoas 
hipossuficientes, além da missão de promover 
a mais ampla defesa de todo e qualquer direito 
fundamental dos necessitados; 
 
CONSIDERANDO que o Polo do Baixo 
Amazonas, de atuação da Defensoria Público 
do Estado do Amazonas, compreende os 
Municípios de Parintins e Barreirinha, 
Nhamundá, cuja sede está localizada na cidade 
de Parintins/AM; 
 
CONSIDERANDO que, em razão das 
denúncias ofertadas pela população 
interessada, realizando-se, inclusive, a 
gravação de vídeos e registros fotográficos a 
respeito de da situação referente à coleta e ao 
acondicionamento do lixo no município de 
Barreirinha; 
 
CONSIDERANDO que, no dia 25 de março de 
2021, esta Defensoria Pública recebeu da 
população de Barreirinha pedido de 
atendimento com o objetivo de que houvesse 
atuação desta instituição em prol da população 
interessada. 
 
CONSIDERANDO que, no dia 07.04.2021, foi 
realizada reunião a fim de discutir solução 
extrajudicial para resolução da situação 
referente ao acondicionamento dos resíduos 
sólidos no município de Barreirinha diante do 
impacto ambiental e do impacto na vida da 

população local, estando presentes a 
Defensoria Pública, o Ministério Público e 
representantes do Município de Barreirinha; 

 
RESOLVE: 

 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo (PADAC) para averiguação da 
poluição ambiental e do dano causado à saúde 
da população de Barreirinha em razão das 
condições de acondicionamento de resíduos 
sólidos no município; 
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral 
acerca da instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR à população de Barreirinha 
acerca da instauração do presente PADAC, 
viabilizando o encaminhamento das 
informações, solicitações e questionamentos 
afetos de forma centralizada; 
 

DETERMINO: 
 
 OFICIAR ao Instituto de Proteção Ambiental 
do Amazonas (IPAAM), requerendo-se: (i) 
informações acerca do processo administrativo 
tramita junto ao referido órgão no que tange à 
área a ser destinada para construção do aterro 
sanitário no município de Barreirinha;  
 
OFICIAR à Secretaria de Meio Ambiente do 
Município de Barreirinha a fim de que seja 
providenciado o encaminhamento para esta 
Defensoria, no prazo de 7 (sete) dias, através 
do e-mail funcional: 
dpe.polobaixoamazonas@gmail.com, o 
Plano Municipal de Resíduo Sólido, informando 
as estratégias e metas no que tange à gestão 
de resíduos sólidos no município; 
 
OFICIAR ao Município de Barreirinha 
comunicando sobre a abertura do referido 
procedimento administrativo, solicitando ainda 
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a participação da população interessada 
futuras reuniões envolvendo o objeto deste 
PADAC.  
 
SOLICITAR à Diretoria de Comunicação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
que noticie à população, por todos os seus 
meios, a instauração deste procedimento; 
 
DETERMINA-SE, ainda, que seja dada ampla 
divulgação deste PADAC, além do envio de 
cópia ao Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, a 
fim de dar-lhe a publicidade devida. 
 
Após a chegada das respostas, voltem 
conclusos para posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
DEFENSORIA PÚBLICA – POLO DO BAIXO 
AMAZONAS, em Parintins, 07 de abril de 2021. 
  

   
ENALE DE CASTRO COUTINHO 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 
 

LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO 
CARDOSO 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
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