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PORTARIA Nº. 712/2017-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 01
de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º
da Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004;

CONSIDERANDO ainda  o  que  dispõe  a  Resolução  nº
002/2017 de 10.02.2017, publicada no D.O.E DPE/AM de
13.02.2017

RESOLVE:

AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público:

Nome: FELIPE FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO
Cargo: Defensor Público de 4ª Classe
Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado
Destino: Iranduba/AM
Período: 28.09.2017
Especificação de Diárias:
1. Quantidade: 0,5 ( meia diária )
2. Valor Unitário: R$ 388,31
3. Valor total das Diárias: R$ 194,16
Objetivo / Justificativa
Participar de Sessão de Julgamento do Tribunal de Júri, 
na Comarca de Iranduba/AM

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS,  Manaus, 25 de setembro de
2017.

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2017-CGDP/AM

Considerando que  os  direitos  fundamentais  à  livre

manifestação  do  pensamento  e  à  inviolabilidade  da

liberdade  de  consciência  devem  conviver

harmonicamente com outros direitos e garantias também

previstos no texto constitucional, tais como a isonomia e

a inviolabilidade à intimidade e à vida privada;

Considerando que  a  Defensoria  Pública  tem  como

objetivos a primazia da dignidade da pessoa humana e a

redução  das  desigualdades  sociais,  a  afirmação  do

Estado  Democrático  de  Direito,  a  prevalência  e

efetividade  dos  direitos  humanos  e  a  garantia  dos

princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do

contraditório,  nos  termos  do  artigo  3º-A  da  Lei

Complementar nº 80/94;

Considerando que, de acordo com o artigo 89, incisos

IX e XI, da Lei Complementar Estadual nº 01/1990, são

deveres dos Membros da Defensoria Pública do Estado

manter conduta compatível com o exercício das funções

e resguardar o sigilo sobre o conteúdo de documentos

ou informações obtidas em razão do cargo ou função e

que, por força de lei, tenham caráter sigiloso;

Considerando o  amplo  alcance  das  publicações  em

redes sociais, que, ainda que originadas em um grupo

restrito,  podem  acabar  por  ser  divulgadas

indistintamente,  de  forma  permanente  e  exponencial,

inclusive desconectadas de seu contexto original;

Considerando  que,  em  manifestações  em  redes

sociais,  a  separação  entre  as  esferas  pessoal  e
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profissional  não é clara,  de modo que,  mesmo que seu

autor  não  se  identifique  como  Membro,  Servidor  ou

qualquer outro colaborador da Defensoria Pública em seu

perfil  pessoal, suas publicações podem ser vinculadas à

Instituição  em  razão  da  posição  pública  que  ocupa  no

meio social;

Considerando, enfim, que compete à Corregedoria Geral

da  Defensoria  Pública,  nos  termos  do  artigo  19  da  Lei

Complementar Estadual nº 01/1990, orientar e fiscalizar a

atividade  funcional  e  a  conduta  pública  dos  Membros,

Servidores  e  demais  colaboradores  da  instituição,  bem

como a regularidade do serviço;

A  Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado

do  Amazonas  recomenda aos  Defensores  Públicos,

Servidores  e  seus  demais  colaboradores  que  se

abstenham  de  publicar  em  suas  páginas  pessoais  em

redes  sociais  comentários  que  de  qualquer  forma

permitam  ou  facilitem  a  identificação  por  terceiros  de

informações relevantes sobre casos concretos judiciais ou

extrajudiciais  de  que  tenham  tomado  conhecimento  no

exercício de suas funções, sem prejuízo da possibilidade

de  compartilhamento  ou  divulgação  de  publicações  de

perfis institucionais da Defensoria Pública. 

Recomenda-se,  ainda,  aos  Defensores  Públicos,

Servidores  e  Estagiários  que  evitem  publicar  em  suas

páginas pessoais em redes sociais conteúdos que possam

ser interpretados como atos de preconceito em razão de

origem,  raça,  sexo,  cor,  idade  ou  de  discriminação  de

qualquer outra natureza, contrastando com os objetivos da

Defensoria Pública. 

Recomenda-se,  também,  aos  Defensores  Públicos,

Servidores  e  seus  demais  colaboradores  que,  ao

manifestarem opiniões pessoais  em suas  páginas nas

redes sociais se abstenham de as vincular à Instituição

ou a sua atuação funcional.

Recomenda-se,  por fim, aos órgãos administrativos da

Defensoria  Pública  a  imprescindível  diligência  na

manifestação  de  posicionamentos  institucionais  sobre

questões  relevantes  à  opinião  pública,  colhendo-se

primeiramente,  em  casos  como  tais,  o  entendimento

majoritário de seus membros.

Recomenda-se,  enfim,  aos  Defensores  Públicos  e

Servidores  que  utilizem  o  e-mail  institucional

exclusivamente  para  fins  relacionados  à  atividade

funcional e que mantenham o respeito e a urbanidade no

trato com os destinatários das mensagens, ainda que no

âmbito  privado  e  no  relacionamento  recíproco  entre

membros,  servidores  e  demais  colaboradores  da

Defensoria Pública.

A  inobservância  às  presentes  recomendações

importará  na  adoção  dos  procedimentos

administrativos  disciplinares  conforme  as  normas

estabelecedoras  de  deveres,  vedações  e  conduta

ética  dos  membros,  servidores  e  demais

colaboradores da Defensoria Pública. 

Manaus, 21 de setembro de 2017. 
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