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PORTARIA N.º 356/2021-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 Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002419/2021-46, datado de 04.05.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Pú-
blico: 
Nome: LEANDRO ANTUNES DE MIRANDA ZAN-
ATA 

Cargo: Defensor Público de 4ª Classe 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Nova Olinda do Norte/AM  

Período: 17 a 19.05.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 523,34 
3. Valor da Diária: R$ 1.570,02 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,33 
5. Valor total da Diária: R$ 1.779,35 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar visita técnica e levantamento de dados nas 
áreas afetadas pela enchente no referido município. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de 
maio de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 357/2021-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 Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.002419/2021-46, datado de 04.05.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Pú-
blico: 
Nome: ANDRÉ AZEVEDO BELTRÃO 

Cargo: Defensor Público de 4ª Classe 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Nova Olinda do Norte/AM  

Período: 17 a 19.05.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 523,34 
3. Valor da Diária: R$ 1.570,02 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,33 
5. Valor total da Diária: R$ 1.779,35 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar visita técnica e levantamento de dados nas 
áreas afetadas pela enchente no referido município. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de 
maio de 2021. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 359/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei 
Complementar nº 01 de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei Promul-
gada nº 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.002685/2021-79, datado de 13/05/2021; 

RESOLVE: 
EXONERAR, a pedido, a contar de 19 de maio 
de 2021, nos termos do artigo 47, inciso l, da Lei 
Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, 
SAMANTA MORGADO MACIEL, matrícula nº 
000.661-0A, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Analista Jurídico de Defensoria – Ci-
ências Jurídicas, Município Maués, do Quadro 
de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de 
maio de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 360/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso X, 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 Pú-
blico Geral para designar os membros da De-
fensoria Pública para o desempenho de tarefas 
especiais no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 
de março de 1990; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão admi-
nistrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 
de 1990; 
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 Amazo-
nas, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 
33/2017-CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos 
de Atendimento da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas no interior do Estado do 
Amazonas; 
CONSIDERANDO a Portaria n.º 979/2017-
GDPG/DPE/AM, que estabelece as Comarcas 
de difícil provimento, no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 
 

RESOLVE: 
I – REVOGAR, parcialmente, a contar de 
01/05/2021, a eficácia da Portaria nº 711/2019-
GDPG/DPE/AM publicada no Diário Oficial da 
DPE/AM em 09 de julho de 2019, Ano 5, Edição 
1.031 Pág. 3-4, na parte do inciso II que conce-
deu gratificação pelo efetivo exercício em co-
marca de difícil provimento ao Defensor Público 
Marcos Roberto D’Agnessa Trippo. 
 
II - REVOGAR, parcialmente, a contar de 
01/05/2021, a eficácia da Portaria nº 267/2020-
GDPG/DPE/AM publicada no Diário Oficial da 
DPE/AM em 06 de março de 2020, Ano 5, Edi-
ção 1.186 Pág. 2-3, na parte do inciso II que 
concedeu gratificação pelo efetivo exercício em 
comarca de difícil provimento ao Defensor Pú-
blico Rafael Lutti; 
 
III - REVOGAR, parcialmente, a contar de 
01/05/2021, a eficácia da Portaria nº 268/2020-
GDPG/DPE/AM publicada no Diário Oficial da 
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DPE/AM em 06 de março de 2020, Ano 5, Edi-
ção 1.186 Pág. 3-4, na parte do inciso II que 
concedeu gratificação pelo efetivo exercício em 
comarca de difícil provimento à Defensora Pú-
blica Elânia Cristina Fonseca do Nascimento; 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
14 de maio de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

PORTARIA N.º 361/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso X, 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 Pú-
blico Geral para designar os membros da De-
fensoria Pública para o desempenho de tarefas 
especiais no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão admi-
nistrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 
de 1990; 
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 Amazo-
nas, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM; 
CONSIDERANDO o teor da Resolução nº 
33/2017-CSDPE/AM, que estabeleceu os Polos 
de Atendimento da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas no interior do Estado do 
Amazonas; 

CONSIDERANDO a Portaria n.º 979/2017-
GDPG/DPE/AM, que estabelece as Comarcas 
de difícil provimento, no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 
 
 

RESOLVE: 
 

 
I – ATRIBUIR a gratificação pelo efetivo exercí-
cio em comarca de difícil provimento, aos mem-
bros abaixo relacionados, na razão de 10% 
(dez por cento) sobre seus vencimentos, con-
forme artigo 1 º, §4 º da Resolução n º 31/2017 
 

Membro Polo 

Camila Campos de Souza Polo do Purus 

Mariana Silva Paixão Polo do Purus 

Yaskara Xavier Luciano Lucena Polo do Purus 

Ana Laura Migliavacca de Al-
meida 

Polo do Purus 

Flávia Araújo da Siilva 
Polo do Médio Soli-

mões 

 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 15% (quinze por cento), sobre 
os vencimentos dos Membros mencionados no 
inciso I, na forma do artigo 1 º, §6 º da Resolu-
ção n º 31/2017 c/c artigo 40, § 3º, da Lei Com-
plementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990, regulamentado pela Resolução nº 
13/2019-CSDPE/AM, de 29 de maio de 2019; 

III – O pagamento dos adicionais aos mem-
bros designados para atuar no Polo do Purus 
serão conferidos a partir do dia 18 de maio de 
2021 e à Defensora Pública Flávia Araújo da 
Silva, a contar de 12/04/2021. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
14 de maio de 2021. 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.463 Pág. 4/20 

 

 

 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 365/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso X, 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 Pú-

blico Geral para designar os membros da De-

fensoria Pública para o desempenho de tarefas 

especiais no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, inciso 

XI da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 

de março de 1990; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-

blico Geral para praticar atos de gestão admi-

nistrativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da Lei 

Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 

de 1990; 

CONSIDERANDO o parágrafo único do Art. 2º 

do Ato Normativo nº 02/2021-GDPG/DPE/AM, 

publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas no dia 12 

de janeiro de 2021, edição nº 1.380; 

CONSIDERANDO a Secretaria de Plantão na 

capital estabelecida pela Portaria nº 26/2021-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Ele-

trônico da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas no dia 15 de janeiro de 2021, edição 

nº 1.383; 

CONSIDERANDO a vigência do Ato Normativo 

nº 02/2021-GDPG/DPG/DPE/AM, prorrogada 

através dos Atos Normativos nº 04 e 06/2021-

GDPG/DPE/AM, sendo os atendimentos pre-

senciais suspensos por tempo indeterminado, 

através do Ato Normativo nº 07/2021-

GDPG/DPE/AM; 

CONSIDERANDO o teor do processo adminis-

trativo nº 20000.002730/2021-95;  

  
 RESOLVE: 

I – ALTERAR a Portaria 114/2021-GDPG/DPE-

AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 

DPE/AM, edição n.º 1.418, de 10 de março de 

2021 nos seguintes termos: 

II – SUBSTITUIR a servidora originalmente de-

signada para o período de 24/05/2021 a 

30/05/2021. 

 

Servidores Período 

Rudson Fernandes Nunes 01/03/2021 a 07/03/2021 

Rachel Arantxa Rivas Lo-

pez 
08/03/2021 a 14/03/2021 

Andrea Michiles de Lima 15/03/2021 a 21/03/2021 

Kelven Robert Oliveira de 

Castro 
22/03/2021 a 28/03/2021 

Kátia Júlio de Souza 29/03/2021 a 04/04/2021 

Luciana de Oliveira Castro 05/04/2021 a 11/04/2021 

Jorge Roberto Braga do 

Nascimento 
12/04/2021 a 18/04/2021 

Alice de Oliveira Santos 19/04/2021 a 25/04/2021 

Rachel Arantxa Rivas Lo-

pez 
26/04/2021 a 02/05/2021 

Andrea Michiles de Lima 03/05/2021 a 09/05/2021 
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Kelven Robert Oliveira de 

Castro 
10/05/2021 a 16/05/2021 

Erica Adriana de Carvalho 

Brito 
17/05/2021 a 23/05/2021 

Laryssa Amaro Luz 24/05/2021 a 30/05/2021 

Jorge Roberto Braga do 

Nascimento 
31/05/2021 a 06/06/2021 

Luciana de Oliveira Castro 07/06/2021 a 13/06/2021 

Rachel Arantxa Rivas Lo-

pez 
14/06/2021 a 20/06/2021 

Alice de Oliveira Santos 21/06/2021 a 27/06/2021 

Andrea Michiles de Lima 28/06/2021 a 04/07/2021 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
17 de maio de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado  

 
 
PORTARIA N.º 366/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 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 ta-
refas especiais no âmbito da Defensoria Pú-
blica 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 alterações pro-
movidas pela Resolução nº 015/2019-
CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrô-
nico da DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 de ju-
nho de 2019; 
CONSIDERANDO os documentos e infoma-
ções constantes no bojo do processo adminis-
trativo nº 2542/2021 
 

RESOLVE: 
 

I – ALTERAR a Portaria n.º 948/2020-

GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 

Eletrônico da DPE/AM, edição n.º 1.373, de 

30 de dezembro de 2020, na escala do 

Polo de Maués, para o 1º semestre de 

2021; 

II – O Anexo VI da Portaria n.º 948/2020-

GDPG/DPE/AM, passa a viger conforme 

anexo único, desta Portaria, disponibili-

zado no sítio eletrônico da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, no link “Es-

cala de Plantão -Atendimento e Custó-

dia” 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

17 de maio de 2021. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 367/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
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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 Pú-

blico Geral para designar os membros da De-

fensoria 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 manutenção de estado de 

calamidade pública reconhecido por decreto 

estadual nos municípios de Boca do Acre, 

Pauini, Guajará, Ipixuna, Envira, Eirunepé e Ita-

marati; 

CONSIDERANDO a decretação de estado de 

calamidade pública reconhecido por decreto 

estadual nos municípios de Canutama, Carau-

ari, Juruá, Lábrea e Tapauá; 

CONSIDERANDO a divulgação em meios de 

comunicação e reconhecimento pela Defesa 

Civil do Estado do Amazonas de cheias nos 

municípios Beruri, e Manacapuru; 

CONSIDERANDO a decretação de situação de 

emergência reconhecido em decreto municipal, 

em Manaus; 

CONSIDERANDO a previsão de que 50 (cin-

quenta) municípios sejam atingidos pela en-

chente em 2021, segundo o Governo do Estado 

do Amazonas; 

CONSIDERANDO a estimativa de 129.869 de 

pessoas afetadas para as calhas dos rios Ju-

ruá, Purus e Madeira, segundo Operação En-

chente 2021 do Governo do Estado do Amazo-

nas  

 

RESOLVE: 

PRORROGAR, por 60 (sessenta) dias, a contar 
do dia 17 de maio de 2021, os efeitos da Porta-
ria n.º 125/2021-GDPG/DPE-AM, publicada no 
D.O.E do dia 16 de março de 2021, Edição 
1.422, pág. 2-3, que instituiu o Grupo de Traba-
lho “Enchentes”.  
 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 17 de maio de 2021.   

 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público-Geral do Estado 

 
Aviso de Licitação 

 
A Comissão de Licitação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM 
torna público, para conhecimento dos 
interessados, o seguinte procedimento 
licitatório: 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2021-

CL/DPE/AM 
RETIFICADO 

 
OBJETO: Contratação do serviço de 
Manutenção Preventiva e Corretiva, com 
eventual fornecimento de peças, 
equipamentos, mão de obra e acessórios, no 
Grupo gerador da Sede Administrativa da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

 
Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia 18/05/2021 
às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 28/05/2021 às 10:00 
horas (horário de Brasília). 
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O Edital estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do 
dia 18/05/2021. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em 
sessão pública online pela INTERNET, 
através do portal de Compras 
Governamentais – Comprasnet-SIASG, com 
endereço eletrônico 
“https://www.gov.br/compras/pt-br”. 

 
 

Manaus, 17 de maio de 2021. 
 
                     

Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
Presidente da Comissão de Licitação da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

 

RESOLUÇÃO Nº 006/2021-CSDPE/AM 

Altera a Resolução nº 04/2019 
que dispõe sobre a regulamenta-
ção e composição dos Órgãos 
de Atuação e fixação de suas 
atribuições no âmbito da Defen-
soria Pública do Estado do Ama-
zonas e dá outras providências.  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso  de suas atribuições legais previstos nos in-
cisos XI e XII, do artigo 18 da Lei Complementar 
Estadual  nº 01, de março de 1990, conforme 
texto consolidado e publicado no DOE de 21 de 
março de 2005,  e no art. 14, III, do Regimento 
Interno do Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado do  Amazonas (Resolução nº 
004/2019-CSDPE/AM), por decisão unânime 
de seus membros  presentes na Reunião Ordi-
nária de 5 de maio de 2021,   

CONSIDERANDO a necessidade de reade-
quação nas competências das unidades da 
Defensoria  Pública e equilíbrio na distribuição 
das atribuições das unidades defensoriais da 
área cível;  

CONSIDERANDO que o voto-relator apresen-
tado foi acatado, por unanimidade, no sentido 
de  alteração das atribuições da 2  ͣDP de 1 ͣ
Instância Cível;  

RESOLVE: 

Art. 1º Alterar o Anexo II – Defensorias Públicas 
de 1  ͣInstância Cível, com atribuições na capital  
– da Resolução 04/2019, que trata das compe-
tências das unidades defensoriais, para vigorar 
com  a seguinte redação:   
 

 
Anexo II 

Defensorias Públicas de 1° Instância Cível, 
com atribuições na capital 

Órgão de 
atuação 

Atribuição 
Origem 

 
 
1ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1ª. 
Instância 
Cível  

Prestar assistência jurí-
dica nas causas de natu-
reza cível, exceto quando 
se tratar de  matéria rela-
tiva à Fazenda Pública e 
às atribuições das demais 
Defensorias Públicas Es-
pecializadas. 

Exercer a postulação ini-
cial das demandas que 
julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando 
e ajuizando as petições 
iniciais e, quando neces-
sário, proceder a emenda 
ou aditamento. 

Atuação como Substituto 
automático em caso de 
impedimentos, suspei-

1ª Defensoria 
Pública de 

Atendimento 
Cível 
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ções e/ou e conflito de te-
ses da 6ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância. 

 

 
2ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1ª. 
Instância 
Cível 

Prestar assistência jurí-
dica nas causas de natu-
reza cível, exceto quando 
se tratar de  matéria rela-
tiva à Fazenda Pública e 
às atribuições das demais 
Defensorias Públicas Es-
pecializadas. 

Exercer a postulação ini-
cial das demandas que 
julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando 
e ajuizando as petições 
iniciais e, quando neces-
sário, proceder a emenda 
ou aditamento. 

Atuação como Substituto 
automático em caso de 
impedimentos, suspei-
ções e/ou e conflito de te-
ses da 4ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância. 

2ª Defensoria 
Pública de 

Atendimento 
Cível 

 
3ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1ª. 
Instância 
Cível  

Prestar assistência jurí-

dica nas causas de natu-

reza cível relativas às ma-

térias de Fazenda Pú-

blica, assim entendida 

como ações contra o  Es-

tado, Município e suas au-

tarquias, fundações  e 

empresas públicas, exclu-

ídas das atribuições  das 

demais Defensorias Pú-

blicas  Especializadas;  

 
Exercer a postulação ini-
cial das demandas que 
julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu  
atendimento, elaborando 
e ajuizando as petições  

3ª Defensoria 
Pública de 

Atendimento 
Cível 

iniciais e, quando neces-
sário, proceder a  emenda 
ou aditamento. 

Atuação como Substituto 
automático em caso de  
impedimentos, suspei-
ções e/ou e conflito de  te-
ses da 5ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância. 

 
4ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Cível 

Prestar assistência jurí-
dica nas causas de natu-
reza cível, exceto quando 
se tratar de  matéria rela-
tiva à Fazenda Pública e 
às atribuições das demais 
Defensorias Públicas Es-
pecializadas. 

Exercer a postulação ini-
cial das demandas que 
julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando 
e ajuizando as petições 
iniciais e, quando neces-
sário, proceder a emenda 
ou aditamento. 

 

Atuação como Substituto 
automático em caso de 
impedimentos, suspei-
ções e/ou e conflito de te-
ses da  2ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância. 

4ª Defensoria 
Pública de 

Atendimento 
Cível 

 
5ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Cível 

Prestar assistência jurí-

dica nas causas de  natu-

reza cível relativas às ma-

térias de Fazenda  Pú-

blica, assim entendida 

como ações contra o  Es-

tado, Município e suas au-

tarquias, fundações  e 

empresas públicas, exclu-

ídas das atribuições  das 

demais Defensorias Pú-

blicas  Especializadas;  

5ª Defensoria 
Pública de 

Atendimento 
Cível 
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Exercer a postulação ini-

cial das demandas que  

julgar cabíveis em favor 

dos assistidos sob seu  

atendimento, elaborando 

e ajuizando as petições  

iniciais e, quando neces-

sário, proceder a  emenda 

ou aditamento.   

Atuação como Substituto 

automático em caso de  

impedimentos, suspei-

ções e/ou e conflito de  te-

ses da 3ª Defensoria Pú-

blica de 1ª Instância. 

 
6ª. De-
fensoria 
Pública 
de 1° Ins-
tância 
Cível 

Prestar assistência jurí-
dica nas causas de natu-
reza cível,  excluídas das 
atribuições das demais 
Defensorias Públicas Es-
pecializadas, excluídas 
das atribuições das de-
mais Defensorias Públi-
cas Especializadas, bem 
como quando a matéria 
tratar-se de Fazenda Pú-
blica; 

Exercer a postulação ini-
cial das demandas que 
julgar cabíveis em favor 
dos assistidos sob seu 
atendimento, elaborando 
e ajuizando as petições 
iniciais e, quando neces-
sário, proceder a emenda 
ou aditamento.  

Atuação como Substituto 
automático em caso de 
impedimentos, suspei-
ções e/ou e conflito de te-
ses da  1° Defensoria Pú-
blica de 1° Instância. 

6ª Defensoria 
Pública de 

Atendimento 
Cível 

 

Art. 2º Os atendimentos já realizados, agenda-
dos e que ainda demandam atuação da 3ª. De-
fensoria Pública de 1ª.  Instância Cível, mesmo 

que afetas a atribuição anterior à transforma-
ção, permanecerão a seu cargo. 

Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior da 
DPE/AM elaborará texto consolidado da Reso-
lução n.º 004/2019-CSDPE/AM, com as altera-
ções promovidas, no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar da publicação da presente, e consoli-
dará no sítio Eletrônico da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas.  
 

Manaus, 06 de maio de 2021.  
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
   
 
PORTARIA Nº 017/2021-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, inciso V, 
da Lei Complementar Estadual nº. 01 de 30 de 
março de 1990, art. 81,III da Lei Estadual nº 
4.077/2015, art. 3º, V e VI da Resolução nº 
011/2012-CSDPE/AM (Regimento Interno da 
Corregedoria Geral da DPE/AM) e art. 11 da 
Resolução nº 001/2013-CSDPE/AM 
(Regimento Interno da DPE/AM). 
 
CONSIDERANDO a existência do despacho 
145/2021-GCG/DPE/AM;  
 
RESOLVE:  
 
I –INSTAURAR SINDICÂNCIA 
INVESTIGATIVA para apurar os fatos 
relatados nos autos do processo nº 
20000.005811/2020-66, figurando como 
servidor interessado J. F. dos S. 
 
II – DESIGNAR a Subcorregedora Karlla 
Alynne Queiroz d’Oliveira (Presidenta), bem 
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como os servidores Pierre Jansen Nogueira 
Nascimento (Secretário) e  Maria Augusta 
Martins da Costa (membro), devendo apurar 
supostos atrasos e saídas injustificadas, 
suposta falta de urbanidade, suposta ausência 
de colaboração e negligência no serviço, em 
todas as suas circunstâncias, devendo 
apresentar relatório final no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias, a contar da data da 
publicação desta Portaria, prorrogável por 
igual prazo. 
 
 
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

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

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 17 de maio de 2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                 Corregedor Geral – DPE/AM 
 
 

PORTARIA Nº 018/2021-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 

atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos servi-

dores e estagiários da Defensoria Pública cor-

reicionada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 17 de maio de 2021. 
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             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
24 a 

28/05/2021 

 
 
10ª DP de 1ª Instância Crimi-
nal 

 
 
 
PORTARIA Nº 019/2021-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 

 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 17 de maio de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
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Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
24 a 

28/05/2021 

 
 
11ª DP de 1ª Instância Crimi-
nal 

 
 
PORTARIA Nº 020/2021-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 

IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos servi-

dores e estagiários da Defensoria Pública cor-

reicionada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 17 de maio de 2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 
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24 a 

28/05/2021 

 
 
12ª DP de 1ª Instância Cri-
minal 

 
 
PORTARIA Nº 021/2021-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 

V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos servi-

dores e estagiários da Defensoria Pública cor-

reicionada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 17 de maio de 2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
24 a 

28/05/2021 

 
 
13ª DP de 1ª Instância Cri-
minal 
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PORTARIA Nº 022/2021-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
 

VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 17 de maio de 2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
24 a 

28/05/2021 

 
 
17ª DP de 1ª Instância 
Criminal 

 
 
PORTARIA Nº 023/2021-GCG-DPE/AM 

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990. 
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RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 
 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 

de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 17 de maio de 2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da 
Correição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
02/06/2021 

 
 
14ª DP de 1ª Instância Cri-
minal 

 
 
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2.021 

–  
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS E MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO AMAZONAS 
 

 
Recomenda sobre a adoção de 
medidas em tratamento 
experimental para COVID-19 
desprovido de fundamentação 
científica, sem autorização prévia 
do Sistema CEP/Conep e/ou 
conduzido por profissional sem 
experiência em pesquisa clínica, 
sem o devido consentimento 
esclarecido do paciente. 
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A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, presentada pela Defensora e 
pelo Defensor Público que a esta subscrevem, 
com fundamento no artigo 134 da Constituição 
da República, artigo 1° da Lei Complementar 
Federal nº 80/1994, artigo 1° da Lei Comple-
mentar Estadual nº 01/90 e o MINISTÉRIO PÚ-
BLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, por 
meio do Promotor de Justiça da Comarca de 
Itacoatiara/AM, no exercício de suas atribui-
ções constitucionais e legais, com fundamento 
nos arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição 
Federal, e as disposições da Lei Orgânica Na-
cional nº. 8.625/93 e da lei Complementar Esta-
dual nº. 11/93; 

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 2.020 e a Lei Federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2.020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional 
decorrente do novo coronavírus, objetivando a 
proteção da coletividade; 
 
CONSIDERANDO que, em 11 de março de 
2.020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou o estado de pandemia da COVID-19, 
doença causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2) e a decretação de Estado de 
Emergência e de Calamidade Pública no 
Amazonas (Decreto nº 42.061, de 16 de março 
de 2.020 e Decreto nº 42.106, de 24 de março 
de 2.020); 
  
CONSIDERANDO o dever de atender aos 
protocolos de saúde implementados pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo 

                                                      
1   Disponível em: https://www.fvs.am.gov.br/noti-

cias_view/4856  

Ministério da Saúde (MS) e a necessidade de 
prevenir a proliferação massiva do vírus no 
território amazonense; 
 
CONSIDERANDO que o estado do Amazonas 
registrou, em 06 de maio de 2.021, a marca de 
373.947 (trezentos e setenta e três mil e 
novecentos e quarenta e sete) casos 
confirmados de COVID-19, sendo 171.156 são 
de Manaus (45,77%) e 202.791 (duzentos e 
dois mil, setecentos e noventa e um) do interior 
do estado (54,23%), com um número de 8.814 
mortes em decorrência da doença1; 
 
CONSIDERANDO que, em que pese o recente 
arrefecimento de internações hospitalares não 
só no Estado do Amazonas mas também no 
município de Itacoatiara, é imprescindível 
manter a vigilância no sentido das medidas 
preventivas e os devidos cuidados com os 
pacientes; 
 
CONSIDERANDO que o Princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana, nos termos do 
art. 1.º, III, da CRFB/88, é vetor que rege todo 
o nosso sistema jurídico, obrigando não só 
gestores públicos, mas toda a sociedade; 
 
CONSIDERANDO que a saúde é um direito 
social, garantido pela Constituição da 
República (art. 6ª, caput, CRFB/88), 
constituindo direito de todas e todos e dever do 
Estado (art. 196, CRFB/88), a quem compete 
garanti-la, mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação; 

 
CONSIDERANDO que, diante da pandemia 
causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), 

https://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4856
https://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4856
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os profissionais de saúde têm enfrentado 
verdadeiros desafios em busca de tratamentos 
eficazes e, como não poderia deixar de ser, 
seguros; 

 
CONSIDERANDO que a conduta médica deve 
se guiar por parâmetros técnicos e éticos 
enquanto pressupostos adequados a cada área 
específica, sempre com o escopo de que, uma 
vez submetido a um tratamento, o paciente 
apresente melhora no seu quadro clínico; 
 
CONSIDERANDO que, no que se refere à 
autonomia de vontade do paciente, a conduta 
médica deverá se pautar pela obtenção do 
consentimento esclarecido do paciente sobre 
todo e qualquer tratamento a ser submetido, 
salvo em caso de risco iminente de morte, não 
podendo o médico deixar de garantir a esse o 
exercício de decidir livremente sobre sua 
pessoa, obrigações estas estatuídas no Código 
de Ética Médica2. 
 
CONSIDERANDO que em disposição 
normativa convergente com o Código de Ética 
Médica, o Código Civil determina em seu Art. 
15 que “Ninguém pode ser constrangido a 
submeter-se, com risco de vida, a tratamento 
médico ou a intervenção cirúrgica.” 
 
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) é órgão que integra o Ministério 
da Saúde, dedicado, por meio de suas 
comissões intersetoriais, a acompanhar e 
fiscalizar as ações e serviços do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Brasil;  
 

                                                      
2   É vedado ao médico:  

 Art. 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou de 

seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a 

ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.  

CONSIDERANDO que as comissões 
intersetoriais do CNS têm como objetivo a 
formulação de estratégias e o controle da 
execução de políticas públicas de saúde, 
reiterando os princípios do SUS e do controle 
social; 
 
CONSIDERANDO que a Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep) do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), em composição 
multidisciplinar e transdisciplinar, reúne 
representantes de diferentes áreas do 
conhecimento para cumprir sua atribuição de 
avaliação dos aspectos éticos das pesquisas 
que envolvem seres humanos no Brasil, 
elaborando diretrizes e normas para a proteção 
dos participantes de pesquisa e coordenando o 
Sistema CEP/Conep; 
 
CONSIDERANDO que o Sistema CEP/Conep 
é formado pela Conep (instância máxima de 
avaliação ética em protocolos de pesquisa 
envolvendo seres humanos) e pelos CEP 
(Comitês de Ética em Pesquisa), instâncias 
regionais dispostas em todo território brasileiro, 
sendo integrado por pesquisadores, 
assistentes de pesquisa, professores e 
universitários em iniciação científica, 
instituições de ensino, centros de pesquisa, 
fomentadores de pesquisa e os participantes de 
pesquisa; 

 
CONSIDERANDO que a Conep possui 
autonomia para a análise ética de protocolos de 
pesquisa de alta complexidade (e de áreas 
temáticas especiais, como genética humana, 
reprodução humana, populações indígenas e 
pesquisas de cooperação internacional) e em 

 (...) 

 Art. 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do di-

reito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, 

bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. 
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projetos de pesquisa propostos pelo Ministério 
da Saúde, enquanto os CEP são responsáveis 
pelos protocolos de pesquisa de baixa e média 
complexidade e são a porta de entrada para 
todos os projetos de pesquisa envolvendo 
seres humanos; 

 
CONSIDERANDO que, em Nota Pública 
veiculada ainda em abril/2.0213, a Conep/CNS 
avaliou que tratamento com cloroquina 
nebulizada desrespeita normas de ética clínica 
no Brasil e que, por não haver registro de 
pesquisas nesse sentido no seu banco de 
dados, tal procedimento experimental ocorreu 
sem a aprovação de um Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) ou mesmo da Conep; 
 
CONSIDERANDO que para além do uso da 
cloroquina/hidroxicloroquina por nebulização, 
há considerável número de ensaios científicos 
que apontam para a ineficácia de tais 
medicamentos para o tratamento da COVID-19, 
tendo sido publicada pela OMS uma diretriz em 
2 de março de 2.021, na qual se desaconselha 
o uso no tratamento preventivo da COVID-194.  
 
CONSIDERANDO que é de conhecimento no-
tório, conforme noticiado pela mídia na última 
semana do mês de abril, que, enquanto inter-
nada no Hospital Regional José Mendes, uma 
paciente idosa acometida pela COVID-19 teria, 
em tese, recebido como tratamento hidroxiclo-
roquina nebulizada5; 
 

                                                      
3   Disponível em http://conselho.saude.gov.br/ultimas-

noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-trata-

mento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-

clinica-no-brasil  

4   Disponível em 

https://apps.who.int/iris/bitstream/han-

dle/10665/339877/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021.1-

eng.pdf?sequence=13&isAllowed=y  

CONSIDERANDO que a DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
encaminhou o OFÍCIO nº 111/2.021-DPE/AM–
POLO MÉDIO AMAZONAS ao Hospital 
Regional José Mendes, questionando se a 
unidade hospitalar realizou tratamento com 
cloroquina/hidroxicloroquina nebulizada nos 
pacientes acometidos pela COVID-19 e a 
resposta foi positiva (OFÍCIO nº 093/2.021 – 
HRJM); 
 
CONSIDERANDO que, ainda segundo o 
HRJM, o procedimento não estava submetido 
ao sistema de análise ética vinculado ao 
Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
descumprindo os ditames da Resolução do 
CNS n° 466, de 12 de dezembro de 2.012 
(anexa), e nem foi apresentado Termo de 
Consentimento livre e esclarecido aos 
pacientes e/ou familiares; 
 
CONSIDERANDO que, debruçando-se sobre 
caso análogo ao de Itacoatiara (tratamento 
experimental com cloroquina nebulizada 
realizado no Instituto da Mulher e Maternidade 
Dona Lindu em Manaus 6 ), a Conep/CNS 
posicionou-se no seguinte sentido: 

 
O tratamento experimental 
proposto em Manaus é uma 
grave violação não somente à 
luz das normas de ética em 
pesquisa no Brasil. O Código 
de Nuremberg, formulado em 
1947 em resposta aos crimes 

5   Por todos: https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-

cia/2021/04/25/apos-morte-de-idosa-em-hospital-do-am-fami-

lia-descobre-que-paciente-foi-tratada-com-nebulizacao-de-hidro-

xicloroquina-sem-autorizacao.ghtml  

6    Disponível em: http://conselho.saude.gov.br/ulti-

mas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-trata-

mento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-

clinica-no-brasil  

http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339877/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021.1-eng.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339877/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021.1-eng.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339877/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021.1-eng.pdf?sequence=13&isAllowed=y
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/04/25/apos-morte-de-idosa-em-hospital-do-am-familia-descobre-que-paciente-foi-tratada-com-nebulizacao-de-hidroxicloroquina-sem-autorizacao.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/04/25/apos-morte-de-idosa-em-hospital-do-am-familia-descobre-que-paciente-foi-tratada-com-nebulizacao-de-hidroxicloroquina-sem-autorizacao.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/04/25/apos-morte-de-idosa-em-hospital-do-am-familia-descobre-que-paciente-foi-tratada-com-nebulizacao-de-hidroxicloroquina-sem-autorizacao.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/04/25/apos-morte-de-idosa-em-hospital-do-am-familia-descobre-que-paciente-foi-tratada-com-nebulizacao-de-hidroxicloroquina-sem-autorizacao.ghtml
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/1705-nota-publica-conep-cns-avalia-que-tratamento-com-cloroquina-nebulizada-desrespeita-normas-de-etica-clinica-no-brasil
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praticados por médicos em 
experimentos com seres 
humanos durante a Segunda 
Guerra Mundial, é 
documento, ainda hoje, 
referenciado 
internacionalmente na área 
de ética em pesquisa. Seu 
mote é o respeito à autonomia 
e à dignidade humana, 
reunindo, em seus dez itens, 
orientações de como as 
pesquisas devem ser 
conduzidas de forma ética.  
Ao que tudo indica, o 
tratamento “experimental” 
proposto no Instituto da 
Mulher e Maternidade Dona 
Lindu feriu o Código de 
Nuremberg em diversos itens, 
senão todos. Deve-se dar 
destaque ao primeiro item, 
que define desde a década de 
40: “O consentimento 
voluntário do ser humano é 
absolutamente essencial. 
Isso significa que a pessoa 
envolvida deve ser 
legalmente capacitada para 
dar o seu consentimento; tal 
pessoa deve exercer o seu 
direito livre de escolha, sem 
intervenção de qualquer 
desses elementos: força, 
fraude, mentira, coação, 
astúcia ou outra forma de 
restrição ou coerção 
posterior; e deve ter 
conhecimento e 
compreensão suficientes do 
assunto em questão para 
tomar sua decisão. Esse 
último aspecto requer que 
sejam explicadas à pessoa a 

natureza, a duração e o 
propósito do experimento; os 
métodos que o conduzirão; as 
inconveniências e os riscos 
esperados; os eventuais 
efeitos que o experimento 
possa ter sobre a saúde do 
participante. O dever e a 
responsabilidade de garantir 
a qualidade do consentimento 
recaem sobre o pesquisador 
que inicia, dirige ou gerencia 
o experimento. São deveres e 
responsabilidades que não 
podem ser delegados a 
outrem impunemente”. 

 
Em razão dos fatos 
apresentados, a Conep 
conclui que o tratamento 
“experimental” realizado em 
Manaus compreendeu 
pesquisa clínica com seres 
humanos, sem autorização da 
instância regulatória ética e 
sem respeito às normas de 
ética em pesquisa vigentes no 
país, além de infringir 
substancialmente o Código 
de Nuremberg e outros 
documentos internacionais de 
bioética, como a Declaração 
Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos da Unesco. 
Diante dos fatos, a Conep vê-
se obrigada a encaminhar 
representação ao Ministério 
Público Federal para 
providências. 

 
RESOLVEM RECOMENDAR ao MUNICÍPIO 
DE ITACOATIARA, na pessoa do Excelentís-
simo Senhor Prefeito Mário Abrahim; à SECRE-
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TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITACOA-
TIARA, na pessoa da Excelentíssima Senhora 
Secretária Municipal de Saúde Rogéria Aranha 
Peixoto Lima e ao HOSPITAL REGIONAL 
JOSÉ MENDES, na pessoa do Ilustríssimo Se-
nhor Diretor-Geral Dr. André Vasconcelos: 

 
a) DEIXE DE PROMOVER 
tratamento experimental para 
a COVID-19 desprovido de 
fundamentação científica, 
sem autorização prévia do 
Sistema CEP/Conep e 
conduzido por profissional 
sem experiência em pesquisa 
clínica, e sem oportunizar ao 
paciente e/ou familiar o 
consentimento devidamente 
esclarecido sobre eventual 
tratamento autorizado; 
 
b) DIVULGUE à população 
de Itacoatiara, de forma 
ampla, o objeto desta 
Recomendação, 
especialmente sobre a 
impossibilidade de se ofertar 
tratamento experimental para 
COVID-19 desprovido de 
fundamentação científica e 
sem autorização prévia da 
instância regulatória ética, 
bem como da necessidade de 
se garantir ao paciente e/ou 
familiar o consentimento 
esclarecido sobre qualquer 
intervenção neste sentido; 
 
c) EXPEÇA-SE ofício à 
PREFEITURA DE 
ITACOATIARA, à 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE 
ITACOATIARA e ao 

HOSPITAL REGIONAL 
JOSÉ MENDES, 
encaminhando esta 
recomendação, para que dela 
tomem ciência e informem se 
as medidas recomendadas 
serão acatadas, concedendo-
se o prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas para resposta, a 
ser remetida para o endereço 
eletrônico: 
dpitacoatiara@gmail.com e 
itampeam@gmail.com; 
 
d) PUBLIQUE-SE no sítio e 
no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas e do Ministério 
Público do Estado do 
Amazonas, objetivando a 
transparência da atuação 
institucional, no que concerne 
ao tema exposto, à população 
amazonense. 

 

Itacoatiara/AM, 08 de maio de 2.021. 

 

GABRIELA FERREIRA GONÇALVES 
DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO 

 
 

          MURILO MENEZES DO MONTE 
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO 

 
 

RÔMULO DE SOUZA BARBOSA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA  

 
 

mailto:dpitacoatiara@gmail.com
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