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PORTARIA N.º 313/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar n.º 01, de 
30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da 
Lei Promulgada nº 51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 31/2017-
CSDPE/AM, que cria e regula Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 33/2017-
CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos de Atendimento da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas no interior do 
Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 268/2020-
GDPG/DPE/AM, que designa o Defensor Público Murilo 
Rodrigues Breda para atuar no Polo do Alto Solimões; 
 

RESOLVE: 
 

AUTORIZAR o pagamento de Ajuda de Custo, referente 
a 01 (um) mês de remuneração, ao Defensor Público Mu-
rilo Rodrigues Breda para que possa arcar com as des-
pesas de mudança para o município de Tabatinga, nos 
termos do art. 72, inciso IV da Lei Complementar n.º 01/90 
e da Resolução nº 22/2019-CSDPE/AM. 
 
REVOGAR todas as disposições em contrá-
rio.
  
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 16 de março de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

    
 
PORTARIA N.º 316/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, da Lei Complementar 

nº 01 de 30 de março de 1990, consolidada na 
forma do art. 9º da Lei Promulgada nº 51 de 21 
de julho de 2004;  
CONSIDERANDO a Resolução nº 009/2018-
CSDPE/AM, que homologou parcialmente o 
resultado do concurso público para provimento 
de cargos do quadro de servidores auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas;  
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 

20000.001675/2020-35. 

 
RESOLVE: 

 
I – PRORROGAR, por 02 (dois) anos, a validade do con-
curso público para provimento de cargos do quadro de 
servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, nos termos do evento 13.3 do Edital nº 
01/2017.  
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 16 de março de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 
PORTARIA Nº 001/2020-1a. DEAC  

 
Fixa a rotina de atendimento ao público da 
1a. Defensoria Pública de 1ª Instância 
Especializada de Atendimento ao 
Consumidor, bem como fixa as atribuições 
dos membros, servidores e estagiários e 
ela vinculados, durante o período de 
Estado de Emergência, decretado pelo 
Governo do Estado do Amazonas 
(Decreto n° 42.061, de 16 de março de 
2020), em razão da pandemia de 
Coranavírus (Covid-19), em consonância 
com o Ato Normativo 04/2020 – 
GDPG/DPE/AM, publicado no DOE de 
13/03/2020;  

 
O Exmo. Sr. Defensor Público Titular da 1ª 

Defensoria Pública de 1a Instância Especializada de 
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Atendimento ao Consumidor, no uso de suas 

atribuições legais  e 

CONSIDERANDO a declaração da OMS de estado de 

pandemia em relação ao NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID 19), doença causada pelo novo coronavírus 

(Sars-Cov-2); 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de 

medidas preventivas, seguindo orientações do 

Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, 

esta última através do Decreto n° 42.061, de 16 de 

março de 2020; 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de 

medidas preventivas para evitar o contágio pelo NOVO 

CORANAVÍRUS, no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, por força do Ato Normativo 

004/2020-GDPG/DPE/AM; 

CONSIDERANDO que esta Defensoria Especializada 

em Atendimento ao Consumidor trabalha com 

atendimento ao público diariamente e tem por atribuição 

a prestação de assistência jurídica integral e gratuita em 

todos os graus de jurisdição, fazendo o 

acompanhamento das causas desde o nascedouro, 

perpassando pela fase recursal, inclusive fase 

executória; 

CONSIDERANDO a suspensão do atendimento ao 

público pelo período inicial de 15 (quinze) dias, por 

determinação da Administração Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas; 

RESOLVE: 
 
1. Os atendimentos ao público no âmbito da 1ª DEAC, 
serão restritos aos seguintes casos: 
 
1.1. casos urgentes, assim considerados aqueles que 
poderiam se enquadrar em regime de plantão, 
referentes à matéria consumerista; 
 
1.2. aos prazos processuais em curso; 
 
1.3. às situações com perecimento de direito; 
 
1.4. aos pedidos de desbloqueio de conta bancária; 
 
1.5. às tutelas de urgência para fins de religação de 
água e/ou energia; 
1.6. obtenção de autorização judicial para fins de 
realização de procedimentos cirúrgicos urgentes, por 
planos de saúde. 
 
 
2. O expediente, a jornada e rotina de trabalho dos 
membros, servidores e estagiários, permanecerão 
inalterados, no que couberem, com obrigatoriedade de 
comparecimento pessoal, salvo os que se enquadrarem 
na situação de risco, assim definida pelo art. 2º do Ato 
Normativo nº 04/2020-GDPG/DPE/AM, ocasião em que 
trabalharão em regime domiciliar (teletrabalho), com 
metas e atividades definidas pela chefia imediata. 
 
3. Orientações jurídicas poderão ser obtidas pelo 
telefone (92) 98416-6494. 
 
4. Considerando que apenas 1 (uma) servidora se 
enquadra na situação de risco, acima indicada, fica 
estabelecido o regime de teletrabalho, com as seguintes 
metas setoriais e atividades a serem cumpridas: 
 
4.1. recebimento de correspondências e intimações 
processuais enviadas ao e-mail institucional do 
Defensor Público, contagem de prazo e envio dessas 
informações à chefia imediata, via correio eletrônico; 
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4.2. recebimento e tramitação de processos e 
documentos via Sistema Informatizado da DPE (Próton), 
com o devido lançamento no sistema de relatórios da 
DPE/AM (SRDPEAM), prestando as informações à 
Assessoria Jurídica e Defensor Público Titular; 
 
4.3. recebimento e expedição de ofícios, no interesse da 
atividade desempenhada nesta Especializada, 
mantendo-os arquivados em arquivo digital; 
 
4.4. controle da agenda do Defensor Público, audiências 
judiciais, extrajudiciais, entrevistas; 

 
5. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
Manaus, 17 de março de 2020. 

 
_______________________________ 

Christiano Pinheiro da Costa 
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