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PORTARIA N.º 577/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a Defensora Pública de 4ª Classe Denise 
D’ Albuquerque Veiga Lima para exercer suas funções no 
Grupo de Trabalho Itinerante do Interior – GTI, pelo perí-
odo de 14 a 20 de setembro de 2020; 
 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 3ª Classe Messi El-
mer Vasconcelos Castro para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 9ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cri-
minal, pelo período de 23 de setembro a 02 de outubro de 
2020; 
 
III – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe Arthur 
Sant’anna Ferreira Macêdo para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 27ª Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância Criminal, pelo período de 29 de outubro de 2020 a 
13 de novembro de 2020; 
 
IV – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 15% (quinze por cento), proporcionais ao período 

supracitado, sobre os vencimentos dos Defensores Públi-
cos mencionados nos incisos II e III, na forma do art. 40, § 
3.º, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990, alterado pela Lei Complementar Estadual n. 196, 
de 13 de maio de 2019, e regulamentado pela Resolução 
n. 013 do Conselho Superior da Defensoria Pública, desde 
que o membro já não perceba a vantagem em razão de 
outra cumulação simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 10 de setembro de 
2020. 

 
Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 
  

PORTARIA N.º 585/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.303 Pág. 2/24 

 

 

 

 

I – PRORROGAR até 30 de setembro de 2020, a eficácia 
da Portaria nº 533/2020-GDPG/DPE/AM, publicada no Di-
ário Oficial Eletrônico da DPE/AM, Ano 6, Edição 1.291, 
pág. 3/11, na parte do inciso III, que designou a Defensora 
Pública de 2ª Classe Raquel El Bachá Figueiredo para 
exercer, cumulativamente, suas funções na 2ª Defensoria 
Pública Forense do Tribunal do Júri (Plenário), pelo perí-
odo de 30 (trinta) dias, a contar de 24 de agosto de 2020; 
 
II – PRORROGAR até 30 de setembro de 2020, a eficácia 
da Portaria nº 517/2020-GDPG/DPE/AM, publicada no Di-
ário Oficial Eletrônico da DPE/AM, Ano 6, Edição 1.284, 
pág. 1/6, que designou a Defensora Pública de 2ª Classe 
Raquel El Bachá Figueiredo para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 14ª Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância Criminal, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 
14 de agosto de 2020. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 11 de setembro de 
2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 0591/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII e XXII, 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 a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, 
inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 
– LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, e a necessi-
dade de prover a instituição de mecanismos de tratamento 
e proteção de dados pessoais. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. INSTITUIR, no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, o Comitê Gestor de Proteção de 
Dados - CGPD, responsável pela avaliação dos mecanis-
mos de tratamento e proteção de dados existentes e pela 
proposição de ações voltadas ao seu aperfeiçoamento, 
com vistas ao cumprimento das disposições da Lei Nº 
13.709, de 14 de agosto de 2018. 
 
 Art. 2º. O Comitê Gestor de Proteção de Dados terá a 
seguinte composição: 
 
Gabinete do Defensor Público Geral 
Nairo Aguiar Cordeiro 
Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
 
Gabinete do Subdefensor Público Geral 
Karine Casara Batista 
Andrea Michiles de Lima 
 
Diretoria Administrativa 
Caroline Ortiz Simonetti 
Erica Adriana de Carvalho 
 
Diretoria de Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais 
Marco Aurélio Martins da Silva 
Priscilla Prestes Carreira Cordeiro 
 
Diretoria de Comunicação 
André de Souza Alves 
Florêncio Mesquita da Silva 
 
Diretoria de Controle Interno 
Luiz Felipe da Camara Pinto 
Aline Patrícia Brito Amorim 
 
Diretoria de Tecnologia da Informação 
Cristina Souza de Araújo 
Mateus Mota de Souza 
Francisco Helivelton Fernandes Sousa 
 
Diretoria Financeira 
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Vladya Catherine Pascarelli Oliveira 
Thiago da Silva Ribeiro 
 
Diretoria de Planejamento e Gestão 
Guilherme Wancley de Souza Bedido 
Andrezza Silva Damasceno 
 
Art. 3º. São atribuições do Comitê Gestor de Proteção de 
Dados: 
 
I- Avaliar os mecanismos de tratamento e proteção dos 
dados existentes e propor políticas, estratégias e metas 
para a conformidade da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas com as disposições da Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018; 
II- Formular princípios e diretrizes para a gestão de dados 
pessoais e propor sua regulamentação; 
III-Supervisionar a execução dos planos, dos projetos e 
das ações aprovados para viabilizar a implantação das di-
retrizes previstas na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 
2018; 
IV- Avaliar contratos em execução; 
V- Prestar orientações sobre o tratamento e a proteção de 
dados pessoais de acordo com as diretrizes estabelecidas 
na Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 e nas normas 
internas; e 
VI- Promover o intercâmbio de informações sobre a prote-
ção de dados pessoais com outros órgãos. 
 
Art. 4º. A coordenação do CGPD caberá à servidora 
CRISTINA SOUZA DE ARAÚJO, a quem cabe, além das 
atividades descritas no art. 3º desta Portaria: 
 
I – Apresentar plano de trabalho, com responsabilidades 
e prazos; 
II – Promover a integração da equipe do CGPD, o com-
partilhamento de informações e medidas que visem ao al-
cance dos resultados esperados; 
III – Apresentar, mensalmente, ao Defensor Público-Geral 
e ao encarregado de tratamento de dados, em processo 
administrativo específico, relatórios das atividades realiza-
das;  
 

Art. 5º. As reuniões do CGPD serão realizadas na perio-
dicidade, nas datas e nos horários definidos pelo coorde-
nador, com a presença da maioria absoluta de seus mem-
bros. 
 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva  
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 592/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 9º, inciso 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 a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, 
inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2013-CSDPE/AM, 
que regulamenta o Plantão dos Defensores Públicos do 
Estado do Amazonas e dos servidores, com recentes al-
terações promovidas pela Resolução nº 015/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 de junho de 2019; 
CONSIDERANDO as informações constantes do pro-
cesso administrativo nº 5191/2020  

 
RESOLVE: 

 
I – ALTERAR o Plantão da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas quanto a escala dos Polos do Médio Ama-
zonas, para o 2º semestre de 2020; 
II - Os Anexos III e IV da Portaria n.º 460/2020-
GDPG/DPE/AM, passam a viger com a composição de 
Comissão de Plantão da Defensoria Pública em anexo 
único. 
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Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de 

2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado do Amazonas 

 
ANEXO ÚNICO 

PORTARIA Nº 592/2020-GDPG/DPE/AM 
 

ANEXO I 
PORTARIA Nº 460/2020-GDPG/DPE/AM 

 
06/07 a 
12/07 

13/07 a 
19/07 

20/07 a 
26/07 

27/07 a 
02/08 

Polo 
do 

Alto 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Elânia 
Cristina 
Fonseca 
do Nas-
cimento 

Marília 
Oli-

veira 
Martins 

Jéssica 
Cris-
tina 
Melo 

de Ma-
tos 

Murilo 
Rodri-
gues 
Breda 

Polo 
do 

Baixo 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Enale de 
Castro 

Coutinho 

Gabri-
ela 
Fer-
reira 
Gon-

çalves 

Gabriel 
Herzog 
Kehde 

Luiz Gus-
tavo do 
Nasci-
mento 

Cardoso 

Polo 
do 
Ma-

deira 

Mem-
bro 

Josy 
Cristiane 

Lopes 
de Lima 

Gabri-
ela 

Lima   
An-

drade 

Stefa-
nie 
Bar-
bosa 

Sobral 

Newton 
Ramón 

Cordeiro 
de Lu-
cena 

Polo 
do 
Mé-
dio 

Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Murilo 
Menezes 

do 
Monte 

Viní-
cius 
Cepil 

Coelho 

Viní-
cius 
Cepil 

Coelho 

Danilo 
Justino 
Garcia  

Polo 
do 
Mé-
dio 

Soli-
mões 

Mem-
bro 

Thais 
Maria 
Marra 
Correa 

Lucas 
Fer-

nandes 
Matos 

Márcia 
Mileni 
Silva 
Mi-

randa 
Fontel-

les 

Carine 
Teresa 
Lopes 
Sousa 

Posidô-
nio 

 
ANEXO II 

PORTARIA Nº 460/2020-GDPG/DPE/AM 

 
03/08 a 
09/08  

10/08 a 
16/08 

17/08 a 
23/08 

24/08 a 
30/08 

Polo 
do 

Alto 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Rodrigo 
Santos 
Valle 

Marília 
Oliveira 
Martins 

Jéssica 
Cristina 

Melo 

Murilo 
Rodri-
gues 
Breda 

 

Polo 
do 

Baixo 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Enale de 
Castro 

Coutinho 

Rafael 
Lutti 

Gabriel 
Herzog 
Kehde 

Luiz Gus-
tavo do 
Nasci-
mento 

Cardoso 

Polo 
do Ma-
deira 

Mem-
bro 

Natália 
Saab 

Martins 
da Silva 

Newton 
Ramón 

Cordeiro 
de Lu-
cena 

Gabriela 
Lima An-

drade 

Stefanie 
Barbosa 
Sobral 

Polo 
do Mé-

dio 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Danilo 
Justino 
Garcia  

Bruno Fi-
orin Her-

nig 

Bruno Fi-
orin Her-

nig 

Vinícius 
Cepil Co-

elho 

Polo 
do Mé-

dio 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Saelli 
Miranda 
Lages 

Saelli Mi-
randa La-

ges 

Carine 
Teresa 
Lopes 
Sousa 
Posidô-

nio 

Thais 
Maria 
Marra 
Correa 

 
ANEXO III 

PORTARIA Nº 460/2020-GDPG/DPE/AM 

 
31/08 a 
06/09 

07/09 a 
13/09 

14/09 a 
20/09 

21/09 a 
27/09 

Polo 
do 

Alto 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Rodrigo 
Santos 
Valle 

Marília 
Oliveira 
Martins 

Jéssica 
Cristina 

Melo 

Murilo 
Rodri-
gues 
Breda 

 

Polo 
do 

Baixo 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Enale de 
Castro 

Coutinho 

Rafael 
Lutti 

Gabriela 
Ferreira 
Gonçal-

ves 

Gabriel 
Herzog 
Kehde 

Polo 
do Ma-
deira 

Mem-
bro 

Stefanie 
Barbosa 
Sobral 

Natália 
Saab 

Martins 
da Silva 

Josy 
Cristiane 
Lopes de 

Lima 

Gabriela 
Lima An-

drade 

Polo 
do Mé-

dio 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Murilo 
Menezes 

do 
Monte 

Danilo 
Justino 
Garcia  

Bruno Fi-
orin Her-

nig 

Murilo 
Menezes 

do 
Monte 
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Polo 
do Mé-

dio 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Carine 
Teresa 
Lopes 
Sousa 

Posidô-
nio 

Lucas 
Fernan-
des Ma-

tos 

Saelli Mi-
randa La-

ges 

Thais 
Maria 
Marra 
Correa 

 
ANEXO IV 

PORTARIA Nº 460/2020-GDPG/DPE/AM 

 
28/09 a 
04/10 

05/10 a 
11/10 

12/10 a 
18/10 

19/10 
a 

25/10 

Polo 
do 

Alto 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Rodrigo 
Santos 
Valle 

Marília 
Oliveira 
Martins 

Jéssica 
Cristina 

Melo 

Murilo 
Rodri-
gues 
Breda 

Polo 
do 

Baixo 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Luiz 
Gustavo 
do Nas-
cimento 
Cardoso 

Gabriela 
Ferreira 
Gonçal-

ves 

Rafael 
Lutti 

Enale 
de 

Castro 
Couti-
nho 

Polo 
do Ma-
deira 

Mem-
bro 

Stefanie 
Barbosa 
Sobral 

Newton 
Ramón 

Cordeiro 
de Lu-
cena 

Gabriela 
Lima An-

drade 

Josy 
Cristi-
ane 

Lopes 
de 

Lima 

Polo 
do Mé-

dio 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Bruno 
Fiorin 
Hernig 

Vinícius 
Cepil Co-

elho 

Danilo 
Justino 
Garcia  

Os-
waldo 
Ma-

chado 
Neto 

Polo 
do Mé-

dio 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Lucas 
Fernan-
des Ma-

tos 

Thais 
Maria 
Marra 
Correa 

Márcia 
Mileni 

Silva Mi-
randa 

Fontelles 

Carine 
Teresa 
Lopes 
Sousa 
Posi-
dônio  

 

 
ANEXO V 

PORTARIA Nº 460/2020-GDPG/DPE/AM 

 
26/10 a 
01/11 

02/11 a 
08/11 

09/11 a 
15/11 

16/11 
a 

22/11 

Polo 
do 

Alto 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Rodrigo 
Santos 
Valle 

Marília 
Oliveira 
Martins 

Jéssica 
Cristina 

Melo 

Murilo 
Rodri-
gues 
Breda 

Polo 
do 

Baixo 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Luiz 
Gustavo 
do Nas-
cimento 
Cardoso 

Gabriel 
Herzog 
Kehde 

Enale de 
Castro 

Coutinho 

Rafael 
Lutti 

Polo 
do Ma-
deira 

Mem-
bro 

Gabriela 
Lima An-

drade 

Josy 
Cristiane 
Lopes de 

Lima 

Newton 
Ramón 

Cordeiro 
de Lu-
cena 

Natália 
Saab 

Martins 
da 

Silva 

Polo 
do Mé-

dio 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Oswaldo 
Ma-

chado 
Neto 

Murilo 
Menezes 
do Monte 

Vinícius 
Cepil Co-

elho 

Danilo 
Justino 
Garcia  

Polo 
do Mé-

dio 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Lucas 
Fernan-
des Ma-

tos 

Lucas 
Fernan-
des Ma-

tos 
(02/11) 

e 
Carine 
Teresa 
Lopes 
Sousa 

Posidô-
nio 

(03 a 
08/11) 

Márcia 
Mileni 

Silva Mi-
randa 

Fontelles 

Saelli 
Mi-

randa 
Lages  

 
ANEXO VI 

PORTARIA Nº 460/2020-GDPG/DPE/AM 

 
23/11 a 
29/11 

30/11 a 
06/12 

07/12 a 
13/12 

14/12 
a 

19/12 

Polo 
do 

Alto 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Rodrigo 
Santos 
Valle 

Marília 
Oliveira 
Martins 

Jéssica 
Cristina 

Melo 

Murilo 
Rodri-
gues 
Breda 

Polo 
do 

Baixo 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Gabriel 
Herzog 
Kehde 

 
Enale de 
Castro 

Coutinho 

Rafael 
Lutti  

Gabriel 
Herzog 
Kehde 

Polo 
do Ma-
deira 

Mem-
bro 

Josy 
Cristiane 

Lopes 
de Lima 

Natália 
Saab 

Martins 
da Silva 

Stefanie 
Barbosa 
Sobral 

New-
ton Ra-

món 
Cor-
deiro 

de Lu-
cena 
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Polo 
do Mé-

dio 
Ama-
zonas 

Mem-
bro 

Oswaldo 
Ma-

chado 
Neto 

Murilo 
Menezes 
do Monte 

Oswaldo 
Machado 

Neto 

Viní-
cius 
Cepil 

Coelho 

Polo 
do Mé-

dio 
Soli-
mões 

Mem-
bro 

Lucas 
Fernan-
des Ma-

tos 

Thais 
Maria 
Marra 
Correa 

(até 
03/12) 

e 
Márcia 
Mileni 

Silva Mi-
randa 

Fontelles 
(04 a 
06/12) 

Márcia 
Mileni 

Silva Mi-
randa 

Fontelles 
(07 a 

10/12) e 
Thais 
Maria 
Marra 
Correa 
(11 a 

13/12) 

Thais 
Maria 
Marra 
Correa 
(14 a 

17/12) 
e  

Saelli 
Mi-

randa 
Lages 
(18 e 

19/12) 

 

PORTARIA N.º 0593/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso VIII e XXII, 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 a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, 
inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO o Artigo 41 da lei nº 13.709 de 14 de 
agosto de 2018 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DA-
DOS. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. DESIGNAR como encarregado pelo tratamento 
de dados na Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
o servidor Rudson Fernandes Nunes, matrícula 
000.176-7A, nos termos do art. 41 da LGPD. 
 
Art. 2º. As atividades do encarregado consistem em: 
 
I - Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, 

prestar esclarecimentos e adotar providências; 
II - Receber comunicações da autoridade nacional e 
adotar providências; 
III - Orientar os funcionários e os contratados da entidade 
a respeito das práticas a serem tomadas em relação à 
proteção de dados pessoais; e 
IV - Executar as demais atribuições determinadas pelo 
Defensor Público Geral ou estabelecidas em normas 
complementares. 
 
Art. 3º. O encarregado pelo tratamento de dados pessoais 
desempenhará suas atividades sem prejuízo das 
atribuições pertinentes aos seus cargo e função. 
  
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva  
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020-CLDPE/AM 
PROCESSO N° 20000.007535/2019-37 

 
OBJETO: Formação de registro de preços para eventual 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviço de fornecimento e instalação de divisórias e portas 
de vidro, a fim de atender as necessidades desta Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas, conforme especifi-
cações e condições definidas no edital e seus anexos. Ad-
judicado e Homologado em favor das empresas, conforme 
tabela abaixo: 
 

O. C. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA 
CNPJ: 19.840.753/0001-33 

Ite
m 

Descrição Und. 
Quant

. 
Valor 

Unit. R$ 

Valor 
Total 
R$ 

02 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 

m² 75 850,00 
63.750,

00 
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anodizado na cor 
cinza. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
PARINTINS. 

03 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 
anodizado na cor 
cinza. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
MAUÉS. 

m² 75 860,00 
64.500,

00 

08 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 
anodizado na cor 
cinza. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
MANAUS. 

m² 300 475,00 
142.500

,00 

09 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 
fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
APUÍ. 

unid. 06 
2.070,0

0 
12.420,

00 

10 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 
fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
PARINTINS. 

unid. 06 
1.900,0

0 
11.400,

00 

11 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 
fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 

unid. 06 
1.890,0

0 
11.340,

00 

Fornecimento e insta-
lação no município de 
MAUÉS. 

12 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 
fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA. 

unid. 06 
2.180,0

0 
13.080,

00 

13 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 
fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
COARI. 

unid. 06 
1.469,8

0 
8.818,8

0 

14 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 
fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
IRANDUBA. 

unid. 06 
1.250,0

0 
7.500,0

0 

15 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 
fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
MANACAPURU. 

unid. 06 
1.280,0

0 
7.680,0

0 

16 

Porta do tipo de cor-
rer em vidro tempe-
rado jateado incolor, 
espessura 10mm, 
0,90x2,10, incluindo 

unid. 20 
1.224,9

8 
24.499,

60 
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fechadura bico de pa-
pagaio e puxador tu-
bular de alumínio. 
Fornecimento e insta-
lação no município de 
MANAUS. 

Valor Total do Fornecedor R$ 
367.488

,40 

 

DIRCEU FERNANDES DOS SANTOS 69596760297  
CNPJ: 25.288.702/0001-43 

Ite
m 

Descrição Und. 
Quant

. 
Valor 

Unit. R$ 

Valor 
Total 
R$ 

01 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 
anodizado na cor 
cinza.  
Fornecimento e insta-
lação no município de 
APUÍ. 

m² 75 880,00 
66.000,

00 

04 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 
anodizado na cor 
cinza.  
Fornecimento e insta-
lação no município de 
SÃO GABRIEL DA 
CACHOEIRA. 

m² 75 849,99 
63.749,

25 

Valor Total do Fornecedor R$ 
129.749

,25 

 
P B L SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO  

CNPJ: 37.322.297/0001-11 

Ite
m 

Descrição Und. 
Quant

. 
Valor 

Unit. R$ 

Valor 
Total 
R$ 

05 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 
anodizado na cor 
cinza.  
Fornecimento e insta-
lação no município de 
COARI. 

m² 75 648,99 
48.674,

25 

06 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 
anodizado na cor 
cinza.  
Fornecimento e insta-
lação no município de 
IRANDUBA. 

m² 75 535,00 
40.125,

00 

07 

Divisória de vidro 
temperado jateado in-
color 10mm, estrutu-
rado em alumínio 
anodizado na cor 
cinza.  
Fornecimento e insta-
lação no município de 
MANACAPURU. 

m² 75 529,99 
39.749,

25 

Valor Total do Fornecedor R$ 
128.548

,50 

 

Valor Total da Licitação  625.786,15 

 
Obs.: A descrição completa do item encontra-se disponí-
vel no Edital, Termo de Referência e sistema Comprasnet.  
 
 

Manaus, 01 de setembro de 2020. 
 
 

Thiago Nobre Rosas 
Ordenador de Despesas 

 
 

PORTARIA Nº 002/2019 – DPE/NUDECA 
(Próton n° 050352/2020) 
  
Em decorrência da situação epidemiológica do  
Coronavírus, no Brasil, a 1ª Defensoria Pública de 1ª 
Instância da Infância e Juventude, a 2ª Defensoria 
Pública de 1ª Instância da Infância e Juventude, a 5ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância da Infância e 
Juventude e a 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de 
Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde, no 
exercício das atribuições constitucionais (Art. 134 da 
CRFB) e da Lei Complementar n.º 80/94, e 
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CONSIDERANDO a prevalência e efetividade dos 
direitos humanos (Art. 3°-A, inciso III, LC nº 80 de 12 
de Janeiro de 1994); 
 
CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa 
humana (art. 1.º, III, da CRFB); 
 
CONSIDERANDO o exercício da defesa dos 
interesses individuais e coletivos da criança e do 
adolescente que mereçam a proteção do Estado, 
conforme Art. 4º, inciso XI da LC nº 80 de 12 de Janeiro 
de 1994;  
 
CONSIDERANDO 
 a garantia da criança e do adolescente de receber 
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias (do 
Art. 208, inciso VI, Lei n° 8.069, de 13/07/1990); 
 
CONSIDERANDO a igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola (Art. 206, I da CRFB); 
 
CONSIDERANDO o estatuto da criança e do 
adolescente, sobre a absoluta prioridade e efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde e à educação 
(Art. 4°, Lei n° 8.069, de 13/07/1990) 
 
CONSIDERANDO a garantia da criança e do 
adolescente de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias (do Art. 208, inciso VI, Lei n° 
8.069, de 13/07/1990) 

CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição 
Federal prescreve que ‘’é de dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão’’; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 23 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 que “É competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V -  
proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência; 

 
CONSIDERANDO  o que dispõe o art. 6.º da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, o qual estabelece que “são direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.        (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015)”; 
 
CONSIDERANDO o que determina a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 
205, caput, o qual assegura “A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho; 

CONSIDERANDO que o Marco Legal da Primeira 
Infância (Lei nº 13.257/2016), em razão da 
especificidade e relevância dos primeiros anos de vida 
no desenvolvimento infantil, determina que as políticas 
públicas sejam elaboradas e executadas para atender 
ao interesse superior da criança e à sua condição de 
sujeito de direitos e de cidadã, reduzir as desigualdades 
no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos 
da criança na primeira infância, priorizando o 
investimento público na promoção da justiça social, da 
equidade e da inclusão sem discriminação da criança, 
articular as ações setoriais com vistas ao atendimento 
integral e integrado, bem como incluindo como área 
prioritária a assistência social à família; 

 
CONSIDERANDO o que determina o Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais – referendado pelo Brasil por meio do 
Decreto n.º 591, de 06 de julho de 1992, o qual 
assegura em seu art. 13 que “1. Os Estados-partes no 
presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.303 Pág. 10/24 

 

 

 

 

à educação. Concordam em que a educação deverá 
visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do sentido de sua dignidade e a 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais. Concordam ainda que a 
educação deverá capacitar todas as pessoas a 
participar efetivamente de uma sociedade livre, 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, 
étnicos ou religiosos e promover as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. ”; 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 1/2020 – 
Pandemia y derechos humanos em las Américas, 
adotada pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos em 10 de abril de 2020, estabelece como 
recomendação a continuidade de acesso à educação 
considerando as peculiaridades de nível de 
desenvolvimento e capacidade de acesso, sobretudo 
em populações vulneráveis e excluídas digitalmente1; 

 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da Lei 
Complementar n.° 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 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 

                                                      
1  Cf. Resolução n. 1/2020 – Pandemia y derechos humanos em las 
Américas, adotada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
em 10 de abril de 2020:  “64. En cuanto al derecho a la educación, los 
Estados deben disponer de mecanismos que permitan a los NNA seguir 
con el acceso a la educación y con estímulos que su edad y nivel de 
desarrollo requieran. En particular, los Estados deben proveer 
herramientas para que los adultos responsables realicen actividades 
con sus niños y niñas, privilegiando el refuerzo de los vínculos 
familiares y previniendo la violencia en el hogar. Asegurar que las 
niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan acceder a la 
educación en línea sin exclusiones, mediante sistemas de apoyo, 

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 a Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas tem por função assegurar, de 
forma integral e gratuita, a promoção dos direitos 
humanos, por meio de assistência jurídica e da defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, aos necessitados; 
 
CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) qualificou o 
surto do novo Coronavírus (COVID-19) como 
pandemia; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento de 
emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus, que reafirma 
medidas em consonância com o pleno respeito à 
dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais das pessoas, e atribui ao Ministério da 
Saúde a competência para regulamentar a lei de 
enfrentamento da emergência de saúde pública; 
 
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos 
termos da Portaria no 188 do Ministério da Saúde, de 
3 de fevereiro de 2020;  

estrategias de comunicación y contenidos accesibles. (...) 67. Dar 
atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que viven en la calle 
o en zonas rurales. Las medidas de atención especial deben considerar 
las condiciones económicas y sociales y, además, considerar que los 
efectos de la pandemia son diferenciados para cada grupo poblacional 
de NNA debido al contexto social en que están insertados, incluida la 
brecha digital. La Comisión recomienda que los Estados usen de los 
medios de comunicación para garantizar el acceso a la educación a 
todos los NNA sin ningún tipo de discriminación.” 
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CONSIDERANDO a declaração de Emergência em 
Saúde Pública em âmbito estadual através do Decreto 
n.º 42.061, de 16 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 
23 de março de 2020, que declara Estado de 
Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, 
em razão da grave crise de saúde pública decorrente 
da pandemia da COVID-19, e suas repercussões nas 
finanças públicas do Estado do Amazonas; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de observar os 
protocolos de segurança, notadamente no que se 
refere ao distanciamento social e ao uso de máscaras, 
a fim de evitar uma nova onda de contaminação, e com 
isso, o crescimento do número de casos;  
 
CONSIDERANDO que a saúde é um direito social, 
humano e fundamental de todas e todos, dever do 
Estado, enquanto pilar do direito à vida e à dignidade, 
insculpidos na Constituição da República de 1988 (art. 
1º, III; art. 5º, caput; art. 6º, caput; art. 196, caput); 

CONSIDERANDO que o Município de Manaus pretende 
reabrir todas as suas escolas a partir de 08 de setembro 
de 2020, através do projeto “Escola Aberta” para receber 
alunos mediante agendamento;  

CONSIDERANDO que, embora requerido, não foi 
disponibilizado para Defensoria Pública a forma que se 
dará este agendamento em cada escola, quantos alunos 
serão atendidos por dia e qual a periodicidade do 
atendimento;  

CONSIDERANDO as recomendações de segurança ao 
retorno do ambiente escolar emitidas pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria (SBP) para garantir segurança ao 
retorno ambiente escolar: retomada gradual do 
calendário escolar e a divisão das turmas em grupos 
menores para evitar aglomerações2; 

                                                      
2  Disponível em: https://bit.ly/3hCyjdR 

 
RESOLVE: 

 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de Dano 
Coletivo (PADAC) para averiguar se todas as crianças 
que fazem parte da rede de ensino municipal terão, 
caso queiram, acesso ao programa “Escola Aberta” e 
de que forma, e para averiguar se todas as escolas 
foram adequadas as regras sanitárias.  
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral acerca da 
instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR a população amazonense em geral 
acerca da instauração do presente PADAC, 
viabilizando o encaminhamento das informações, 
solicitações e questionamentos afetos de forma 
centralizada; 
 

DETERMINO: 
 
OFICIAR a Secretaria de Secretaria Municipal de 
Educação -SEMED - para que informe, no prazo de 
72hs,  como ocorrerá o cadastramento destas crianças 
no programa “Escola Aberta”, quantas crianças serão 
atendidas por dia nessas escolas, quantas vezes cada 
criança pode ir à escola por semana neste projeto e, 
como as escolas foram equipadas para reabrirem;  
 
OFICIAR à Fundação em Vigilância Sanitária - FVS do 
Estado do Amazonas para informar sobre o mais 
recente Protocolo com as medidas sanitárias para o 
enfrentamento da COVID-19 nas escolas públicas 
municipais e estaduais destinadas à segurança dos 
alunos do ensino fundamental, e, considerando o atual 
cenário da pandemia informar sobre a recomendação 
ou a classificação da segurança das crianças no 
retorno às aulas presenciais, informar, ainda, se é 
possível colocar a prática exitosa do “Sistema de 
Vigilância Ativa nas Escolas” notadamente da rede 
pública municipal.de ensino fundamental; 3. OFICIAR 
à Comissão Parlamentar Municipal e Estadual dos 

https://bit.ly/3hCyjdR
https://bit.ly/3hCyjdR
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direitos da criança e do adolescente, para, querendo, 
acompanhar as diligências e/ou contribuir com os 
objetivos da presente Portaria, de forma a assegurar 
que o retorno às aulas presenciais ocorram de forma 
segura e com ampla participação do Poder Legislativo 
estadual e municipal; 
 
OFICIAR a UNICEF-AM para que apresente relatório 
técnico sobre o possível retorno das aulas presenciais 
da rede pública do ensino fundamental, sobretudo na 
cidade de Manaus - AM;  
 
 OFICIAR, com as nossas homenagens, o movimento 
social “Todos pela Educação”, por meio do site: 
https://www.todospelaeducacao.org.br/ objetivando 
informar sobre nossas ações e obter o parecer técnico 
atualizado, considerando a redução dos índices de 
contaminação pelo Novo Coronavírus no Estado do 
Amazonas e sobre a possibilidade de retorno às aulas 
presenciais na rede pública municipal e estadual de 
ensino fundamental. 
 
EXPEDIR RECOMENDAÇÃO sobre o direito 
fundamental à educação, destacando-se a 
universalidade e obrigatoriedade da obrigação. 
 
DETERMINO, 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, voltem conclusos para posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
Manaus, 02 de setembro de 2020. 
  

 
Mario Lima Wu Filho 

Defensor Público 
 

Clóvis Roberto Soares Muniz Barreto 
Defensor Público 

 

Juliana Linhares de Aguiar Lopes 
Defensora Pública  

 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto  

Defensor Público 
 
 

RESOLUÇÃO 021/2020-CSDPE/AM 

Regulamenta o Núcleo de Defesa 
do Consumidor da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas. 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções legais previstas nos incisos I do artigo 18 da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, 
§1°, do art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e no art. 
1º do Regimento Interno do Conselho Superior da Defen-
soria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 
004/2012-CSDPE/AM), por unanimidade de seus mem-
bros presentes na Reunião Ordinária de 9 de setembro de 
2020, 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado, a 
teor do art. 134, §2º, da Constituição Federal, do art. 102, 
§1o da Constituição do Estado do Amazonas, do art. 97-
A da Lei Complementar nº 80/94 e do art. 2º, parágrafo 
único da Lei Complementar Estadual nº 01/90, possui au-
tonomia administrativa para a organização de sua estru-
tura e para a gestão e execução de suas funções impostas 
constitucionalmente;  

CONSIDERANDO que incumbe ao Estado prestar assis-
tência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes jurí-
dicos, exclusivamente através da Defensoria Pública, ins-
tituição indispensável ao exercício da cidadania, à manu-
tenção do regime democrático, a promoção dos direitos 
humanos e a orientação jurídica, em todos os graus, judi-
cial e extrajudicial, dos direitos individuais, direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores; 

CONSIDERANDO que a descentralização administrativa, 
através da criação dos Núcleos Especializados de Atendi-
mento, prima pela excelência e crescente aperfeiçoa-
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mento dos serviços prestados e tem como escopo a pres-
tação de atendimento cada vez mais eficaz aos hipossufi-
cientes, para efetiva concretização do acesso à Justiça;  

CONSIDERANDO que, consoante as normas enunciadas 
no art. 4º, inciso VIII da Lei Complementar nº 80/94, com 
as modificações introduzidas pela Lei Complementar nº 
132/2009, e no art. 3º, VIII da Lei Complementar Estadual 
01/90, é função institucional da Defensoria Pública exer-
cer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, 
coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do con-
sumidor;  

CONSIDERANDO que o art. 82, inciso III da Lei nº 
8.078/90 atribui legitimidade aos órgãos da Administração 
Pública direta e indireta, ainda que sem personalidade ju-
rídica, destinados à defesa dos interesses e direitos pro-
tegidos pelo mesmo diploma legal para propositura das 
Ações Civis Coletivas para a defesa dos direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos dos consumidores;  

CONSIDERANDO a redação do art. 5º da Lei nº 7.347/85, 
dada pela Lei nº 11.448/2007, incluindo a Defensoria Pú-
blica como legitimada para a propositura da ação civil pú-
blica;  

CONSIDERANDO que, entre a coletividade de pessoas 
qualificadas como consumidores insere-se grande parcela 
da população juridicamente necessitada, submetida às 
práticas abusivas e desleais cometidas no mercado de 
consumo e que encontra proteção mais eficaz nas ações 
de caráter coletivo;  

CONSIDERANDO ainda o caráter transindividual e difuso 
das relações de consumo, que se traduzem em relações 
jurídicas de massa, impondo a necessidade de adoção de 
estratégias de solução de conflitos multitudinários, de pro-
positura de ações coletivas como um instrumento de 
acesso efetivo à Justiça e de economia processual; 

CONSIDERANDO que em tal contexto, o Conselho Naci-
onal de Justiça vem conferindo especial tratamento aos 
temas, recomendando não só a especialização dos ope-
radores do direito, a estruturação e a organização de ór-
gãos especializados nas áreas, como também a prioriza-
ção dos métodos de resolução coletiva dos conflitos; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas possui forte atuação na defesa do consumidor, 
razão pela qual afigura-se imperioso fomentar e aprimorar 
o serviço essencial por ela prestado nessas áreas; 

CONSIDERANDO que a descentralização administrativa, 
através da criação de Núcleos Especializados, confere ex-
celência, aperfeiçoamento e maior eficiência ao serviço 
público prestado pela Defensoria Pública aos necessita-
dos; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior o 
exercício do poder normativo no âmbito da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, nos termos do art. 102, §1° 
da Lei Complementar 80/94; 

RESOLVE: 

Art. 1º Criar o Núcleo de Defesa do Consumidor no âmbito 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Nu-
decon). 

Art. 2º O Nudecon será composto pelos órgãos de atua-
ção especializados na matéria indicados na Resolução nº 
004/2019-CSDPE/AM, por uma Coordenadoria e pelo 
Centro de Conciliação e Tratamento do Consumidor Su-
perendividado.  

Art. 3º A Coordenadoria será exercida por membro titular 
de atuação especializado em consumidor, a ser nomeado 
pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral. 

§1º O(A) Coordenador(a) será substituído(a) em seus 
afastamentos por um membro titular de Defensoria Pú-
blica Especializada de Atendimento ao Consumidor. 

§2º Em caso de inexistência de membros titulares para 
assumir na hipótese do parágrafo anterior, o(a) Defen-
sor(a) Público(a)-Geral poderá designar coordenador(a) 
dentre os demais membros da carreira. 

§3º A Coordenadoria poderá contar com uma equipe de 
apoio composta por servidores(as) e estagiários(as). 

Art. 4º Compete ao Nudecon, além daquelas previstas na 
Resolução n. 004/2019, o exercício de atividades induto-
ras da política institucional, cumprindo-lhe as atribuições 
previstas no Regimento Interno da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, e ainda: 
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I - promover campanhas e ações voltadas à educação 
para o consumo consciente; 

II - Atendimento especializado aos consumidores supe-
rendividados;  

III - promover a assessoria especial permanente aos De-
fensores Públicos em atuação nos órgãos com atribuição 
em defesa do consumidor; 

IV- promover a atuação extrajudicial, especialmente atra-
vés de audiências de conciliação junto aos fornecedores 
de produtos e serviços no mercado de consumo de 
massa;  

V - promover a tutela dos direitos difusos, coletivos e indi-
viduais homogêneos do consumidor juridicamente hipos-
suficiente; 

VI -  atuar, na qualidade de órgão de atuação, na instau-
ração de procedimentos preparatórios e ações judiciais de 
natureza coletiva, ressalvada a atuação coletiva dos de-
mais órgãos de atuação. 

Art. 5º. Compete ao(à) Coordenador(a) do Nudecon: 

I - estimular a busca da solução extrajudicial dos litígios, 
difundindo e apoiando a adoção de técnicas de composi-
ção e administração de conflitos; 

II - fomentar a interiorização das ações de defesa coletiva 
em matéria consumerista; 

III – promover a integração entre os membros da Defen-
soria Pública, em especial:  

a) estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos 
de atuação que atuem na mesma matéria;  

b) promover a articulação entre os órgãos da Defensoria 
Pública e entidades públicas ou privadas;  

c) promover a articulação, integração e o intercâmbio en-
tre os órgãos de atuação da Defensoria Pública, inclusive 
para o efeito de atuação conjunta, quando cabível; 

d) prestar suporte aos órgãos de atuação da Defensoria 
Pública na instrução de procedimentos preparatórios ou 
no curso de medidas processuais. 

IV - interagir com entes e/ou órgãos públicos ou privados, 
em especial:  

a) manter permanente contato e intercâmbio com entida-
des públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, de-
diquem-se ao estudo ou proteção dos bens, valores ou in-
teresses relacionados com a área de atuação do Nu-
decon;  

b) sugerir a realização de convênios de interesse da De-
fensoria Pública;  

c) zelar pelo cumprimento das obrigações da Defensoria 
Pública decorrentes dos convênios firmados; 

d) colaborar junto aos setores públicos ou privados em 
campanhas educacionais relativas à sua área de atuação; 

e) acompanhar a política nacional, estadual e municipal 
referentes à sua área de atuação, realizando estudos e 
oferecendo sugestões às entidades públicas e privadas 
com atribuições no setor;  

V) disponibilizar informações técnico-jurídicas relevantes, 
de ofício ou por provocação, desenvolver estudos e pes-
quisas, e, ainda, criar ou sugerir a criação de grupos e co-
missões de trabalho relevantes; 

VI) auxiliar no planejamento, desenvolvimento e avaliação 
da atuação da Defensoria Pública, em especial: 

a) sugerir ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral a execução 
de planos especiais de atuação;  

b) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral suges-
tões para a elaboração da política institucional e de pro-
gramas específicos pertinentes à defesa do consumidor; 

c) responder pela efetivação dos planos e programas de 
sua área, em conformidade com as diretrizes fixadas; 

d) assistir o(à) Defensor(a) Público(a)-Geral no desempe-
nho de suas funções;  

e) divulgar atividades e trabalhos da Defensoria Pública, 
dentro de sua área de atuação;  

f) sugerir a edição de atos e instruções tendentes à me-
lhoria dos serviços da Defensoria Pública;  
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g) dar publicidade aos entendimentos da Administração 
Superior acerca de matérias relacionadas à sua área de 
atuação, quando autorizado;  

h) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral relatório 
anual de suas atividades; 

i) desenvolver medidas e mecanismos que propiciem flu-
xos de trabalho e de informações objetivando a consecu-
ção dos planos e diretrizes institucionais, dentro de sua 
área de atuação; 

j) gerir a atuação do Núcleo, distribuindo equitativamente 
atividades e recursos entre os órgãos de atuação, de 
modo a manter a continuidade e eficiência da assistência 
jurídica prestada; 

VII - representar, quando designado pelo(a) Defensor(a) 
Público(a)-Geral do Estado, a Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas nos eventos que versem sobre defesa 
do consumidor;  

VIII - representar, quando designado pelo(a) Defensor(a) 
Público(a)-Geral do Estado, a Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, nos encontros com autoridades e for-
necedores em assuntos de interesse institucional que ver-
sem sobre matéria consumerista;  

IX - agendar reuniões de trabalho no âmbito do NU-
DECON;  

X - fomentar a uniformização da atuação dos órgãos da 
Defensoria Pública, com atribuição em matéria consume-
rista, através da elaboração de enunciados, ressalvada a 
independência funcional dos Defensores Públicos;  

XI - organizar, promover e apoiar congressos, seminários, 
palestras, publicações de livros e revistas relacionados ao 
direito do consumidor em conjunto com a ESUDPAM; 

XII - organizar e estimular grupos de estudos e produção 
acadêmica no âmbito do NUDECON;  

XIII - organizar forças tarefas e outras atuações extraordi-
nárias, sempre que se demonstrar necessária, útil e eficaz 
para a resolução de conflitos relacionados à proteção e 
defesa do consumidor juridicamente hipossuficiente;  

XIV - buscar e promover convênios e parcerias visando o 
fortalecimento do sistema de proteção e defesa do consu-
midor, a serem firmados pela Defensoria Pública Geral do 
Estado;  

XV - elaborar e encaminhar ao(à) Defensor(a) Público(a)-
Geral do Estado minutas e projetos de leis de interesse 
institucional da Defensoria Pública, sempre que a matéria 
envolver a defesa e proteção do consumidor juridicamente 
hipossuficiente; 

XVI - providenciar, junto aos órgãos da Administração da 
Defensoria Pública do Estado, o aparelhamento do NU-
DECON com os recursos materiais e humanos indispen-
sáveis ao regular exercício de suas atividades;  

XVII - expedir circulares para informes gerais dirigidos aos 
Defensores Públicos, servidores, residentes e estagiários 
lotados no NUDECON; 

XVIII - indicar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral os mem-
bros do NUDECON para a composição dos Conselhos de 
Defesa do Consumidor em que a Defensoria Pública te-
nha assento, em âmbito municipal, estadual e federal; 

XIX - indicar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral os mem-
bros do NUDECON para participação das reuniões técni-
cas realizadas no âmbito das Agências Reguladoras; 

XX - convocar e presidir audiências públicas relacionadas 
à defesa do consumidor e participar de outras porventura 
convocadas por outros órgãos, sempre de acordo com a 
conveniência e oportunidade para tanto. 

Art. 6º Compete ao Departamento de Conciliação e Trata-
mento do Consumidor Superendividado: 

I - identificar o estado de superendividamento, através do 
preenchimento de questionário próprio, no qual deverá 
conter planilha com todos os dados econômico-financei-
ros do consumidor; 

II - buscar soluções extrajudiciais, notadamente através 
de audiências de conciliação, seja individualmente, seja 
em conjunto com todos os credores do consumidor; 
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III - promover a tutela jurisdicional do consumidor supe-
rendividado, através de todas as espécies de ações cabí-
veis, sempre visando à manutenção de sua dignidade 
como pessoa humana; 

IV - promover medidas de prevenção ao superendivida-
mento, mormente através de projetos de educação para o 
consumo consciente; 

V -ministrar palestras periódicas aos membros da Institui-
ção, com atribuição em matéria consumerista, a fim de 
oferecer suporte técnico (judicial e extrajudicial) para so-
luções de conflitos referentes a consumidores superendi-
vidados; 

VI - divulgação de estatística anual dos consumidores su-
perendividados assistidos pelo NUDECON, além de um 
ranking das empresas que possibilitam a solução dos con-
flitos como forma de combate ao superendividamento. 

Art. 7º Os casos omissos serão decididos pelo(a) Defen-
sor(a) Público(a)-Geral do Estado do Amazonas. 

Art. 8º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Manaus-AM, 10 de setembro de 2020 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior 

 
 

RESOLUÇÃO 022/2020-CSDPE/AM 

Regulamenta o Núcleo de Moradia 

e Fundiário da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas - NUMAF. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de 

suas atribuições legais previstas nos incisos I do artigo 

18 da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 

de 1990, §1°, do art. 102 da Lei Complementar n° 

80/1994 e no art. 1º do Regimento Interno do Conselho 

Superior da Defensoria Pública Estado do Amazonas 

(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por 

maioria/unanimidade de seus membros presentes na 

Reunião Ordinária de 9 de setembro de 2020, 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado, 

a teor do art. 134, §2º, da Constituição Federal, do art. 

102, §1o da Constituição do Estado do Amazonas, do art. 

97-A da Lei Complementar nº 80/94 e do art. 2º, pará-

grafo único da Lei Complementar Estadual nº 01/90, pos-

sui autonomia administrativa para a organização de sua 

estrutura e para a gestão e execução de suas funções 

impostas constitucionalmente; 

CONSIDERANDO que à Defensoria Pública, como ex-

pressão e instrumento do regime democrático, compete, 

fundamentalmente, a promoção dos direitos humanos e 

a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gra-

tuita, aos que se encontram em situação de vulnerabili-

dade; 

CONSIDERANDO que o direito fundamental à moradia 

(arts. 6º, 182 e ss. da Constituição Federal e art. 2º da 

Lei nº 10.257/2001) constitui direito humano primordial, 

indissociável do direito à vida (art. 5º, caput, da 

CRFB/1988) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

III, da CRFB/1988); 

CONSIDERANDO que o crescente número de deman-

das judiciais envolvendo questões relacionadas ao di-

reito à moradia, a complexidade e a multidisciplinaridade 

do tema a abranger diversas questões de política urbana 

e agrária, consolidaram-no como uma disciplina jurídica 

autônoma, dotada de caracteres próprios e específicos; 

CONSIDERANDO que, devido ao aumento das deman-

das de massa, também é crescente a propositura de 

ações coletivas como um instrumento de acesso efetivo 

à Justiça e de economia processual; 
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CONSIDERANDO que, em tal contexto, o Conselho Na-

cional de Justiça vem conferindo especial tratamento aos 

temas, recomendando não só a especialização dos ope-

radores do direito, a estruturação e a organização de ór-

gãos especializados nas áreas, como também a prioriza-

ção dos métodos de resolução coletiva dos conflitos; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas possui forte atuação na esfera fundiária, e 

tem conquistado importante espaço na promoção e de-

fesa dos direitos coletivos lato sensu, razão pela qual é 

imperioso fomentar e aprimorar o serviço essencial por 

ela prestado nessas áreas; 

CONSIDERANDO que a descentralização administra-

tiva, através da criação de Núcleos Especializados, con-

fere excelência, aperfeiçoamento e maior eficiência ao 

serviço público prestado pela Defensoria Pública aos ne-

cessitados; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior o 

exercício do poder normativo no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas; 

RESOLVE: 

Art. 1o Criar o Núcleo de Moradia e Fundiário no âmbito 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (NU-

MAF). 

Art. 2o O NUMAF será composto pelos órgãos de atua-

ção especializados na matéria indicados na Resolução 

nº 004/2019-CSDPE/AM e por uma Coordenadoria. 

Art. 3o A Coordenadoria será exercida por membro titular 

de atuação especializada em matéria fundiária, a ser no-

meado(a) pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral. 

§1º O(A) Coordenador(a) será substituído(a) em seus 

afastamentos por um membro titular de Defensoria Pú-

blica Especializada de Atendimento fundiário. 

§2º Em caso de inexistência de membros titulares para 

assumir na hipótese do parágrafo anterior, o(a) Defen-

sor(a) Público(a)-Geral poderá designar coordenador(a) 

dentre os demais membros da carreira. 

Parágrafo único. A Coordenadoria poderá contar com 

uma equipe de apoio composta por servidores e estagi-

ários. 

Art. 4o Compete ao NUMAF o exercício de atividades in-

dutoras da política institucional, cumprindo-lhe as atribui-

ções previstas no Regimento Interno da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, e ainda: 

I - Promover a assistência jurídica às comunidades de 

baixa renda e coletividades em situação de vulnerabili-

dade do município de Manaus, nos conflitos referentes ao 

uso e ocupação do solo urbano e situações de violação 

dos direitos à moradia, atuando de forma  integrada com 

os órgãos de atuação da Defensoria Pública;  

II - Atender, orientar tecnicamente e assistir as referidas 

comunidades, prestando-lhes serviços de assessoria jurí-

dica, dirigindo a sua atuação de forma integrada com as 

comunidades, mediante articulações com as Associações 

Comunitárias, Sindicatos, Comunidades organizadas e 

outras afins;  

III - Promover, na forma prevista no inciso I, as ações que 

tratam dos interesses coletivos decorrentes dos conflitos 

de posse da terra, ou, atuar em defesa das comunidades 

nos processos em que as mesmas integrem o litígio;  

IV - Promover as ações que visem à regularização fundi-

ária coletiva de áreas carentes localizadas na Capital, pre-

vistas no ordenamento jurídico, em especial na Lei n° 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade), Medida Provisória n° 

2.220/2001 (Concessão de Uso Especial para fins de mo-

radia) e na Lei n.º 13.465/2017 (Reurb), tendo em vista o 

caráter fundamental do direito à moradia e o caráter pre-

ventivo quanto a eventual conflito possessório;  
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V - Promover a educação em direitos e conscientizar os 

cidadãos a respeito de seus direitos e garantias funda-

mentais, especialmente no que concerne à moradia, por 

meio de palestras, materiais com conteúdo didático e in-

formativo, com ampla divulgação, entre outros meios,  a 

ser realizado em parceria com a Diretoria de Comunica-

ção; 

VI - Estabelecer articulações permanentes com núcleos 

especializados ou equivalentes de Defensorias Públicas 

de outros Estados, na área da habitação, moradia e urba-

nismo, para definição de estratégias comuns em assuntos 

de âmbito nacional, bem como para intercâmbio de expe-

riências e práticas exitosas; 

VII - Contribuir no planejamento, elaboração e proposição 

de políticas públicas que visem a erradicar a pobreza e a 

marginalização, bem como a reduzir as desigualdades so-

ciais, visando garantir o acesso da população carente à 

moradia digna; 

VIII - Propor e acompanhar propostas de elaboração, re-

visão e atualização legislativa na área de moradia, habita-

ção e urbanismo; 

IX - Promover o intercâmbio da Defensoria Pública com 

entidades públicas e privadas relacionadas à área da mo-

radia, habitação e urbanismo;  

X - Representar a instituição perante conselhos de direitos 

relativos à moradia, habitação, urbanismo e regularização 

fundiária, mediante designação do Defensor Público-Ge-

ral do Estado;  

XI - Propor medidas judiciais e extrajudiciais para a tutela 

de interesses individuais, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos relativos ao direito à moradia digna e à solu-

ção de conflitos fundiários; 

XII - Atuar como custus vulnerabilis nas intimações prove-

nientes do §1.º, do art. 554, do CPC, bem como em outras 

demandas, na mesma qualidade, desde que identificado 

interesse de assistidos da DPE/AM em âmbito coletivo na 

área de moradia, habitação e fundiário;  

XIII - Atuar na mediação e conciliação de conflitos fundiá-

rios, referentes ao uso e ocupação do solo e situações de 

violação dos direitos à moradia e à segurança da posse, 

envolvendo comunidades carentes e coletividades em si-

tuação de vulnerabilidade do município de Manaus/AM. 

XIV - Reunir-se com as comunidades na busca de solu-

ções pacíficas dos conflitos fundiários, garantindo-lhes di-

reito de voz, por meio de audiências públicas e outros ins-

trumentos adequados; 

XV - Proceder à visitação das áreas de conflito, especial-

mente nas demandas relativas à posse e propriedade de 

terras, de modo a evitar situações de violência e prisões 

ilegais de possuidores, ocupantes e usucapientes. 

Art. 4o Compete ao(à) Coordenador(a) do NUMAF: 

I - estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos 

de atuação que atuem na mesma matéria; 

II - promover a articulação entre os órgãos da Defensoria 

Pública e entidades públicas ou privadas; 

III - promover a articulação, integração e o intercâmbio 

entre os órgãos de atuação da Defensoria Pública, inclu-

sive para o efeito de atuação conjunta, quando cabível; 

IV - prestar suporte aos órgãos de atuação da Defensoria 

Pública na instrução de procedimentos preparatórios ou 

no curso de medidas processuais; 

V - manter permanente contato e intercâmbio com enti-

dades públicas ou privadas que, direta ou indiretamente, 

se dediquem ao estudo ou proteção dos bens, valores ou 

interesses relacionados com a área de atuação do NU-

MAF; 
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VI - sugerir a realização de convênios de interesse da 

Defensoria Pública; 

VII - zelar pelo cumprimento das obrigações da Defenso-

ria Pública decorrentes dos convênios firmados; 

VIII - colaborar junto aos setores públicos ou privados em 

campanhas educacionais relativas à sua área de atua-

ção; 

IX - acompanhar a política nacional, estadual e municipal 

referentes à sua área de atuação, realizando estudos e 

oferecendo sugestões às entidades públicas e privadas 

com atribuições no setor; 

X - prestar auxílio ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral no 

permanente contato com o Poder Legislativo, inclusive 

acompanhando o trabalho das comissões temáticas en-

carregadas do exame de projetos de lei relativos à sua 

área de sua atuação; 

XI - representar a Defensoria Pública, quando cabível e 

por delegação do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral do Es-

tado, nos órgãos que atuem na área do NUMAF; 

XII - disponibilizar informações técnico-jurídicas relevan-

tes, de ofício ou por provocação, desenvolver estudos e 

pesquisas, e, ainda, criar ou sugerir a criação de grupos 

e comissões de trabalho relevantes; 

XII - auxiliar no planejamento, desenvolvimento e avalia-

ção da atuação da Defensoria Pública, em especial: 

a) sugerir ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral a execução 

de planos especiais de atuação; 

b) sugerir a realização de cursos, palestras, audiências 

públicas e outros eventos, promovendo-os, se for o caso; 

c) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral suges-

tões para a elaboração da política institucional e de pro-

gramas específicos pertinentes à área de atuação do 

NUMAF; 

d) responder pela efetivação dos planos e programas de 

sua área, em conformidade com as diretrizes fixadas; 

e) assistir o(à) Defensor(a) Público(a)-Geral no desem-

penho de suas funções relacionadas à área de atuação 

do NUMAF; 

f) divulgar atividades e trabalhos da Defensoria Pública, 

dentro de sua área de atuação; 

g) sugerir a edição de atos e instruções tendentes à me-

lhoria dos serviços da Defensoria Pública; 

h) dar publicidade aos entendimentos da Administração 

Superior acerca de matérias relacionadas à sua área de 

atuação, quando autorizado; 

i) ser cientificado da instauração de procedimentos pre-

paratórios e proposituras de ações civis públicas, man-

tendo arquivo digital atualizado das petições iniciais, ter-

mos de ajustamento de conduta e recomendações; 

j) apresentar ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral relatório 

anual de suas atividades; 

k) desenvolver medidas e mecanismos que propiciem 

fluxos de trabalho e de informações objetivando a con-

secução dos planos e diretrizes institucionais, dentro de 

sua área de atuação; 

l) gerir a atuação do Núcleo, distribuindo equitativamente 

atividades e recursos entre os órgãos de atuação, de 

modo a manter a continuidade e eficiência da assistência 

jurídica prestada; 

m) atuar, na qualidade de órgão de atuação, na instau-

ração de procedimentos preparatórios e ações judiciais 

de natureza coletiva. 

Art. 5o Considerar-se-á comunidade, para delimitação da 

atribuição coletiva do Núcleo de Moradia e Fundiário 

(NUMAF), a reunião em um mesmo processo, seja ad-

ministrativo ou judicial, de 15 (quinze) ou mais famílias;  
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Art. 6o Os casos omissos serão decididos pelo(a) Defen-

sor(a) Público(a)-Geral do Estado do Amazonas. 

Art. 7o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus-AM, 10 de setembro de 2020.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 19 

DE AGOSTO DE 2020 
 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil 

e vinte, às 14:00h, por videoconferência, reuniu-se, em 

Sessão Ordinária, o Conselho Superior, eleito em 29 de 

novembro de 2019 e empossado em 10 de janeiro de 

2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. 

Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, 

Dr. Thiago Nobre Rosas e Dra Melissa Souza Credie Bor-

borema, pela 1ª Classe:  Dr. Marco Aurélio Martins da 

Silva e Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar (em suplên-

cia à Exma. Sra. Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, 

em férias); pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro 

Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª Classe: 

Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e 

Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: 

Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dr. Diego Luiz Cas-

tro Silva (em suplência a Exma. Sra. Conselheira Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda, em férias). Presente o Re-

presentante da Associação dos Defensores Públicos do 

Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 

Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho. Constatado o quó-

rum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi de-

clarada aberta a Reunião e o Conselho passou a delibe-

rar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 15ª RO 

– 2020. Aprovada por unanimidade. II - COMUNICAÇÕES 

DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O Presi-

dente iniciou a reunião declarando: “Eu tenho duas comu-

nicações. Serei bem breve. A primeira delas é no sentido 

de que essa semana tivemos aqui na sede administrativa 

a retomada do atendimento presencial na área de família. 

Então a implantação do protocolo, toda a observação per-

mitiu que os assistidos já começassem a ser atendidos 

presencialmente, não detectamos, não tivemos nenhuma 

intercorrência, acredito que saiu tudo dentro daquilo que 

estava planejado e nós temos percebido, inclusive que os 

assistidos têm preferido o atendimento não-presencial. 

Significa dizer que a quantidade de vagas ofertadas não 

tem sido preenchidas presencialmente na medida que os 

assistidos têm optado pelo atendimento virtual. E hoje se-

ria a votação da LDO, mas a Assembleia adiou para ama-

nhã, acredito que eles têm algum impasse, faltam definir 

alguns pontos e hoje nem teve nenhuma votação na As-

sembleia. Ficaram todas as votações para amanhã e a 

gente espera que amanhã ocorra a votação e que nós 

consigamos ganhar a aprovação da Emenda que nós con-

seguimos e o aumento, a ampliação do orçamento da De-
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fensoria, que vai permitir a ampliação dos nossos atendi-

mentos. Essas são as comunicações do Presidente. Al-

gum Conselheiro?” Dr. Fernando Mestrinho: “Eu e Ar-

lindo estivemos hoje na Assembleia, com a Deputada Ma-

yara, que foi uma das Deputadas que assinou a Emenda 

coletiva. Então foi mais uma visita para agradecer o apoio 

e, de fato, lá nós acabamos recebendo a notícia de que a 

votação tinha sido adiada para amanhã. Basicamente 

isso. A gente manteve contato com outros Deputados no 

decorrer das últimas semanas e sempre com uma sinali-

zação de apoio, de que vão encampar essa luta da Defen-

soria e agora é aguardar o resultado de todo esse traba-

lho, como é que vai ser o resultado disso amanhã na hora 

da votação. As expectativas são boas, mas vamos aguar-

dar”. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO SERVIDOR E 

DO CIDADÃO. Inscrito, o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 

Diego Luiz Castro Silva passou a manifestar: “Bom dia a 

todos. Para mim é uma honra estar compondo o Conselho 

novamente, convocado no lugar da Kanthya, como su-

plente dela também e fiz parte em 2018 e 2019, né, e 

agora 2020 e 2021. Vou trazer aqui para vocês alguns da-

dos da minha atuação na Unidade Prisional. Recente-

mente, principalmente nas duas últimas semanas, que 

completaria aí um mês que estamos atuando dentro da 

unidade prisional, pós o retorno das atividades, paralisa-

das em razão da pandemia, e nós tivemos algumas inci-

dências. Eu, por exemplo, estou de quarentena em casa, 

home office, porque minha esposa teve contato com pes-

soas que tinham sintomas, duas pessoas que tinham sin-

tomas, que testaram positivo e ela veio a apresentar sin-

tomas. E nós também temos essa mesma situação, situa-

ções parecidas, com assessores. Cinco assessores, um 

que está positivo, dois sintomáticos, tiveram contato com 

pessoas sintomáticas, e dois que apresentam sintomas. 

Dois que apresentam sintomas? Um que apresenta. Aliás, 

desculpa, três que apresentam, que foram contatos, tive-

ram contato com pessoas contaminadas ou suspeitas e 

um que teve contato e depois, já na quarentena, veio a 

apresentar os sintomas. E nos residentes da minha uni-

dade, que é a 1ª Defensoria Pública prisional, nós temos 

um residente sintomático, está afastado também, em qua-

rentena, está de quarentena, trabalho em home office, 

sem muito, com sintomas mais leves, e sete que tiveram 

contatos com pessoas que tiveram o resultado ou os sin-

tomas de COVID. E temos mais um de férias e um de li-

cença que se encerra amanhã. Então uma equipe que é 

aí de 26 (vinte e seis) pessoas estamos com um déficit 

bastante alto. Aí também, seguindo o protocolo que foi de-

terminado no Ato Normativo 18 de 2020, que fica a cargo 

do Defensor fazer esse contato imediato e fazer o acom-

panhamento e determinar o tempo de quarentena, fica 

aqui uma sugestão para o procedimento de comunicação. 

Lá não tem bem claro para quem que a gente deve comu-

nicar essa quarentena, mas eu fiz essa comunicação para 

o RH, dos servidores, dos assessores e a minhas e fiz dos 

residentes para a Escola, certo? Talvez não sei se isso 

seria o ideal, ter um outro ato ampliando esse aí para tra-

tar dessa forma de comunicação, quem a gente deve co-

municar. E também me surgiu uma dúvida. Porque como 
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esses servidores foram afastados e entraram em quaren-

tena, aliás. Lá no final do Ato Normativo 18 tem que o re-

torno do servidor afastado por COVID, ao término do pe-

ríodo de 14 dias, o servidor deve ser submetido a avalia-

ção de um médico atestando a sua segurança e o retorno. 

E aí eu estou com dúvida de como seria feito isso. Se tam-

bém pudesse, sei lá, algum ato normativo nesse sentido 

também, né, de como vai ser a submissão à perícia mé-

dica, se vai ser pela Junta Médica ou onde que vai ser, tá 

certo? Outros pontos que eu também vou trazer aqui é 

que nós tivemos, eu tive reclamação de residente quanto 

ao distanciamento dentro da unidade, de um residente 

para o outro. E aí eu fiz até um resumo aqui das unidades 

prisionais em que apresenta. O CDPM I a gente tentou 

consertar os espaços, mudar o layout que era definido ini-

cialmente para tentar chegar a distância maior possível de 

um residente para o outro, porém não sei se conseguimos, 

porque não cheguei a medir. O IPAT é uma das unidades 

mais complicadas. O que a gente tem é esse layout ainda 

não tão bem definido para garantir essa distância e tam-

bém tem-se a questão de muita gente na sala, porque 

além dos 3 ou 4 residentes atendendo, nós temos 3 ou 4 

presos em atendimentos e 3 ou 4 agente atrás do preso. 

Então acaba ficando muito lotado e isso pode vir a incidir 

ou desrespeitar algum dos protocolos. E a s outras unida-

des, CDPM II, COMPAJ, UPP entra nessa mesma linha. 

PFN e CDPF resguardam todos esses atos do protocolo, 

distância e tudo mais, até porque lá tem sim uma equipe 

mais reduzida porque a população carcerária, ela é em 

torno de 50% da capacidade. E aí eu deixo esses dados, 

apresento esses dados para o Conselho também e fica a 

sugestão aí também da questão do ato normativo. Não sei 

se seria só o DPG mesmo ou se precisaria passar no con-

selho também qualquer outra. Eu acredito que só o ato 

normativo do DPG já daria para esclarecer essa questão 

da comunicação e da submissão médica, beleza? Essa é 

a minha comunicação”. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉ-

RIAS: 1) PROCESSO Nº 20000.004427/2020-DPE/AM. 

INTERESSADO: SÉRGIO ENRIQUE OCHOA GUIMA-

RÃES. ASSUNTO: APROVAÇÃO NO ESTÁGIO PRO-

BATÓRIO. Distribuído, por sorteio eletrônico, a Exma. 

Sra. Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza para re-

latoria. 2) PROCESSO Nº 20000.004433/2020-DPE/AM. 

INTERESSADO: NATASHA YUKIE HARA DE OLI-

VEIRA. ASSUNTO: APROVAÇÃO NO ESTÁGIO PRO-

BATÓRIO. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. 

Sr. Conselheiro Dr. Diego Luiz Castro Silva. ORDEM DO 

DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 

1) PROCESSO Nº 20000.007XX1/2019-DPE/AM. INTE-

RESSADA: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: AU-

TORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PAD. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. DANILO GERMANO RIBEIRO 

PENHA. Conforme estabelece o §5º, inciso XXI, do artigo 

16 do Regimento Interno do Conselho Superior (Resolu-

ção nº 004/2012-CSPDE/AM), foi lavrada Ata Exclusiva 

para esse item. 2) PROCESSO Nº 20000.001XX9/2020-

DPE/AM. INTERESSADA: CORREGEDORIA-GERAL. 

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 

RECLAMAÇÃO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DA-
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NILO GERMANO RIBEIRO PENHA. Conforme estabe-

lece o §5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regimento Interno 

do Conselho Superior (Resolução nº 004/2012-

CSPDE/AM), foi lavrada Ata Exclusiva para esse item. E 

por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Pre-

sidente do Conselho Superior deu a presente sessão por 

encerrada, às 14:35h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secre-

tária Executiva do Conselho Superior, digitei a presente 

ata, que vai por todos assinada.  

 

 
PORTARIA Nº 02/2020-ESUDPAM/DPE/AM 
DOC.:  00000.050423/2020-22 
 
O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições,  
 
CONSIDERANDO a responsabilidade da Escola 
Superior da Defensoria Pública pelo planejamento, 
organização e execução do Processo Seletivo de 
Estagiário 2020 da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas;   
 
CONSIDERANDO as solicitações de inscrições em 
ordem cronológica para composição das equipes de 
elaboradores e examinadores, conforme Portaria n. 
1/2020; 

 RESOLVE: 
 
I – DIVULGAR os pedidos de inscrições para elaboração 
das questões objetivas das provas do Processo 
Seletivo de Estagiário 2020.  
 
§1º Lista de Defensores que solicitaram Elaborar 
Questões de Prova do PSE, consta na tabela abaixo:  
 

TABELA 1 

Matéria Nº Ques-

tões 

Defensor 

Legislação da 

DPE/AM 

05 Ellen Melo 

Direito Constitu-

cional 

05 Vinicius Cepil 

Execução Penal 05 Bruno Fiorin 

Direito Civil 05 Danilo Justino 

Direito Proces-

sual Civil 

05 Lucas Matos 

Direito Adminis-

trativo 

05 Fernando Prestes 

Direito Penal 05 Fernando Mestrinho 

Direito Proces-

sual Penal 

05 Bruno Henrique Soré 

Direito de Família 05 Kanthya Miranda 

Língua Portu-

guesa 

05 Thais Maria Marra 

Questão Subje-

tiva 

01 - 

http://dpeam.ikhon.com.br/proton/protocolo/impressao.asp?area=documento&cod_protocolo=972707
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II - COMUNICAR que os números de questões para cada 
matéria serão 05 (cinco), conforme tabela 1.  E para cada 
questão terá 04 (quatro) alternativas de respostas ( a, b, 
c, d). O elaborador deverá encaminhar o gabarito junto 
com suas questões. 
  
III - DIVULGAR os pedidos de inscrições para avaliar as 
questões subjetivas das provas do Processo Seletivo 
de Estagiário 2020.  
 
§1º Lista de Defensores que solicitaram Avaliar 
Questões Subjetivas da Prova do PSE, consta na 
tabela abaixo:  
 

TABELA 2 

Questões Defensor 

Subjetiva Danilo Germano Ribeiro Penha 

Subjetiva Larisse Silva 

Subjetiva Rodolfo Lôbo 

Subjetiva Pollyana Vieira 

Subjetiva Gabriel Herzog 

 
IV- COMUNICAR que Defensores Públicos listados nas 
tabelas 1 e 2 acima serão responsáveis pelas análises 
recursais dos candidatos que, eventualmente, enviarem 
a solicitação à ESUDPAM. 
 
§1º O Defensor Público terá um prazo de 2 (dois) dias 
para analisar os recursos e encaminhar a decisão para o 
email da Escola.  
 
V- COMUNICAR que os Defensores terão o prazo até o 

dia 21/9/2020 para enviar suas questões para o email: 
esudpam@defensoria.am.gov.br 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de setembro 
de 2020. 
 
 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público 

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do 
Amazonas 

 

mailto:inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br

		2020-09-14T15:33:35-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:33:56-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:34:16-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:34:38-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:34:59-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:35:16-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:35:39-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:36:02-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:36:21-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:36:40-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:37:01-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:37:19-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:39:48-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:40:11-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:40:31-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:40:48-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:41:09-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:41:32-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:41:53-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:42:17-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:42:47-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:43:12-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:43:38-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2020-09-14T15:44:01-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento




