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PORTARIA Nº 414/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.003055/2021-11 do pedido de adianta-
mento em nome da servidora pública Alcilene 
Araújo Cavalcante Saraiva; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64, e: 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Re-
solução nº 043/2014-CSDPE/AM;  

R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para a servidora pública Alcilene Araújo Caval-
cante Saraiva, Auxiliar II de Defensoria, matrí-
cula nº 000.190-2A, no valor global de R$ 
8.000,00 (oito mil reais), a ser depositado na 
Conta Corrente nº 80.197-6, Agência: 0002-7, 
Banco do Brasil, de acordo com os artigos 2° e 
4º da Resolução nº 43/2014-CSDPE/AM, de 19 
de setembro de 2014, para custear despesas 
pequenas com materiais de consumo, no ele-
mento de despesas 339030; 
II - ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, artigo 7º, que o 
prazo de aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o tér-
mino de exercício financeiro; e prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o artigo 9º, para 
apresentação da respectiva Prestação de Con-
tas, contados da data imediata ao final do prazo 
de aplicação, sujeitando-se a tomada de con-
tas, se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamen-
tos que as Prestações de Contas deverão ser 
formalizadas mediante as normas estabeleci-
das na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a libe-
ração dos recursos ao tomador. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 01 de junho de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

 

PORTARIA N.º 416/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, 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 o constante na Resolução 
n° 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 n° 042/2020-
GDPG/DPE/AM, que alterou a tabela de valores 
de diárias constante no anexo I da na Resolu-
ção n° 002/2017-CSDPE/AM.  
CONSIDERANDO o teor do Processo n.º 
20000.002189/2021-15, datado de 22.04.2021;   

RESOLVE: 

TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 382/2021-
GDPG/DPE/AM publicada no Diário Oficial Ele-
trônico da DPE/AM, edição 1.467 de 
21/05/2021, pág. 1/3, restaurando, assim, os 
efeitos da Portaria n.º 340/2021-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Ele-
trônico da DPE/AM, edição 1.460 de 
12/05/2021, pág. 7/10. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS,  
Manaus, 02 de junho de 2021.  
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 425/2021-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 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 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 o elevado volume de atendi-
mentos no plantão da área cível, primordial-
mente nas questões de saúde relacionadas a 
pandemia da covid-19; 
CONSIDERANDO os documentos e informa-
ções constantes do processo administrativo 
3196/2021 

RESOLVE: 
I – ALTERAR a Portaria n.º 07/2021-

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

trônico da DPE/AM, edição n.º 1.376, de 06 de 

janeiro de 2021 nos seguintes termos: 

II – SUBSTITUIR a Defensora originalmente 

designada para atuar na Semana 24 do plan-

tão cível; 

III – O Anexo I da Portaria n.º 07/2021-

GDPG/DPE/AM, passa a viger conforme anexo 

único, desta Portaria, disponibilizado no sítio 

eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, no link “Escala de Plantão -Aten-

dimento e Custódia” 

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

07 de junho de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
   
PORTARIA Nº 034/2021-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; 
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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, 02 de junho de 2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 

Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correi-
ção 

 Órgão de Atuação 

(Conforme Resolução nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

28/06/2021 a 
02/07/202 

 
4ª DP Esp. de Atend. à Mulher em 
Situação de Violência Gênero 

 
 

PORTARIA Nº 035/2021-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 
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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, 02 de junho 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) 

28/06/2021 a 
02/07/202 

 
5ª DP Esp. de Atend. à Mulher 
em Situação de Violência Gê-
nero 

 
 
 

PORTARIA Nº 036/2021-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; 
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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, 02 de junho 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) 

14/06/2021 a 
18/06/202 

 
11ª DP de 1ª Instância de Fa-
mília 

 
 
 

CONSELHO SUPERIOR 
 
LISTA DE PONTUAÇÃO NOS PROCESSOS 
DE PROMOÇÃO PARA 3 (TRÊS) VAGAS NA 
1ª CLASSE DA CARREIRA DE DEFENSOR 
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (EDI-
TAL Nº 002/2021-GDPG/DPE/AM), POR OR-
DEM DE DELIBERAÇÃO, NA 8ª REUNIÃO 

ORDINÁRIA DE 2021, OCORRIDA EM 2 DE 
JUNHO DE 2021. 
 

1) Processo nº 20000.001840/2021-

DPE/AM 

Monique Cruz Castellani 
PONTUAÇÃO: 64,90 (sessenta e 
quatro pontos e noventa décimos) 
 

2) Processo nº 20000.001955/2021-

DPE/AM 

Fernando Figueiredo Prestes 
PONTUAÇÃO: 61,80 (sessenta e um 
pontos e oitenta décimos) 
 

3) Processo nº 20000.001957/2021-

DPE/AM 

Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Junior  
PONTUAÇÃO: 57,90 (cinquenta e sete 
pontos e noventa décimos) 
 

4) Processo nº 20000.001960/2021-

DPE/AM 

Vitor Kikuda 
PONTUAÇÃO: 9,65 (nove pontos e 
sessenta e cinco décimos) 
 

5) Processo nº 20000.001961/2021-

DPE/AM 

Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo  
PONTUAÇÃO: 70,45 (setenta pontos e 
quarenta e cinco décimos) 
 

6) Processo nº 20000.001963/2021-

DPE/AM 

Eduardo César Rabello Ituassú 
PONTUAÇÃO: 70,18 (setenta pontos e 
dezoito décimos) 
 

7) Processo nº 20000.001988/2021-

DPE/AM 
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Raimundo Sérvulo Lourido Barreto 
PONTOS: 47,40 (quarenta e sete 
pontos e quarenta décimos) 
 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PRO-
CESSO DE PROMOÇÃO PARA 3 (TRÊS) VA-
GAS NA 1ª CLASSE DA CARREIRA DE DE-
FENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZO-
NAS (EDITAL Nº 002/2021-GDPG/DPE/AM), 
POR ORDEM DE VAGA. 
 
1ª VAGA, por merecimento: Eduardo César 
Rabello Ituassú, com pontuação 70,18 (se-
tenta pontos e dezoito décimos), classificado 
em 1º lugar, Monique Cruz Castellani, com 
pontuação 64,90 (sessenta e quatro pontos e 
noventa décimos), classificada em 2º lugar e 
Fernando Figueiredo Prestes, com pontua-
ção 61,80 (sessenta e um pontos e oitenta dé-
cimos), classificado em 3ª lugar. 
 
2ª VAGA, por antiguidade: José Ivan Benaion 
Cardoso 
 
3ª VAGA, por merecimento: Arthur Sant’Anna 
Ferreira Macedo, com pontuação 70,45 (se-
tenta pontos e quarente e cinco décimos), clas-
sificado em 1º lugar, Monique Cruz Castellani, 
com pontuação 64,90 (sessenta e quatro pon-
tos e noventa décimos), classificada em 2º lu-
gar e Fernando Figueiredo Prestes, com pon-
tuação 61,80 (sessenta e um pontos e oitenta 
décimos), classificado em 3ª lugar. 
 

Manaus/AM, 08 de junho de 2021. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 03/2021/NU-

MAF/DPE/AM 

Próton 00000.019002/2021/2021  

 

AO GOVERNO DO ES-

TADO DO AMAZONAS 

E AO MUNICÍPIO DE 

MANAUS PARA A ADO-

ÇÃO DE MEDIDAS CO-

LABORATIVAS DE EN-

FRENTAMENTO À IN-

SEGURANÇA ALIMEN-

TAR. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, por meio da Coorde-

nadoria de Projetos e Programas, em atuação 

conjunta com Núcleo de Moradia e Fundiário - 

NUMAF, com fundamento no artigo 134 da 

Constituição da República, artigo 1° da Lei 

Complementar Federal nº 80/1994, artigo 1° da 

Lei Complementar Estadual nº 01/90;  

CONSIDERANDO que a Constitui-

ção Federal prevê, em seu preâmbulo, a neces-

sidade de o Estado Democrático assegurar o 

bem-estar da sociedade; 

CONSIDERANDO que o artigo 

203 da Constituição Federal assegura a as-

sistência social a quem dela necessitar, in-

dependente de contraprestação, a cargo de 
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todos os entes federativos; 

CONSIDERANDO que a Constitui-

ção Federal prevê, em seu artigo 1°, a digni-

dade da pessoa humana como fundamento do 

nosso país e que o direito à vida e à saúde são 

corolários deste fundamento, sendo a saúde 

universal e igualitária garantida nos artigos 196 

e 197; 

CONSIDERANDO que a Constitui-

ção Federal prevê que é competência comum 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: cuidar da saúde; promover pro-

gramas de construção de moradias e a melho-

ria das condições habitacionais e de sanea-

mento básico; combater as causas da pobreza 

e os fatores de marginalização, em seu artigo 

23, incisos II, IX, X; 

CONSIDERANDO os direitos soci-

ais garantidos na Constituição Federal (art. 

06º), no Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (arts. 11 e 12) 

e na Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos (art. 25) como o direito à saúde, à alimen-

tação, à moradia, ao vestuário e à segurança, 

entre outros; 

CONSIDERANDO que a Declara-

ção Universal dos Direitos Humanos determina, 

no artigo 25.1, que “todo ser humano tem direito 

a um padrão de vida capaz de assegurar a si e 

à sua família saúde, bem-estar, inclusive ali-

mentação, (...) e os serviços sociais indispensá-

veis e direito à segurança em caso de desem-

prego (...) ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência em circunstâncias fora de seu 

controle; 

CONSIDERANDO que a PEC 

44/2017 que busca elevar ao status constituci-

onal o direito ao acesso à energia elétrica já 

conta com parecer favorável da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania e que o direito 

a gozar dos benefícios do progresso científico é 

reconhecido internacionalmente, no artigo 13 

da Declaração Americana dos Direitos e Deve-

res do Homem, no artigo 14.1.b. do Protocolo 

de São Salvador, no artigo 15.b do Pacto de In-

ternacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais; 

CONSIDERANDO que o Pacto In-

ternacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais determina, no artigo 11.2, que os 

Estados Partes, “reconhecendo o direito funda-

mental de toda pessoa de estar protegida con-

tra a fome, adotarão (...) as medidas, inclusive 

programas concretos” para melhorar a conser-

vação e distribuição de gêneros alimentícios e 
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assegurar uma repartição equitativa dos recur-

sos alimentícios; 

CONSIDERANDO que o Protocolo 

de São Salvador (Decreto 3.3321/1999) deter-

mina, no art. 12.1, que “toda pessoa tem direito 

a nutrição adequada” e que reitera a importân-

cia da alimentação adequada para crianças 

(art. 15.3.b) e pessoas idosas (art. 17.a); 

CONSIDERANDO que a lei 

14.029/2020, que dispõe sobre a transposição 

e reprogramação de saldos financeiros cons-

tantes dos fundos de assistência social dos Es-

tados, provenientes de repasses federais, para 

que sejam priorizadas ações de assistência so-

cial, mencionando, no artigo 2º, de forma ex-

pressa, a população indígena, quilombola, po-

pulação em situação de rua ou em qualquer cir-

cunstância de extrema vulnerabilidade e, no ar-

tigo 4º, indica que a população de rua será aten-

dida especialmente para ter “acesso à alimen-

tação adequada, especialmente a restaurantes 

populares”; 

CONSIDERANDO que a lei que 

criou o Sistema Nacional de Segurança Alimen-

tar e Nutricional - lei 11.346/2006 - estabelece, 

                                                      
1  Vide https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/poli-
tica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf, acesso em 26/05/2021. 

em seu artigo 3º, que “a segurança alimentar e 

nutricional consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a ali-

mentos de qualidade, em quantidade sufici-

ente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam 

ambiental, cultural, econômica e socialmente 

sustentáveis”; 

CONSIDERANDO que a Sobera-

nia Alimentar se refere ao direito dos povos 

de decidir seu próprio sistema alimentar e 

de produzir alimentos saudáveis e cultural-

mente adequados, acessíveis, de forma sus-

tentável e ecológica, colocando aqueles que 

produzem, distribuem e consomem alimentos 

no coração dos sistemas e políticas alimenta-

res, acima das exigências de mercado1; 

CONSIDERANDO que o processo 

de organização e gestão de cuidados relativos 

à alimentação e nutrição na Rede de Atenção à 

Saúde deverá ser iniciado pelo diagnóstico da 

situação alimentar e nutricional da população 

adstrita aos serviços e equipes de Atenção Bá-

sica e que a  vigilância alimentar e nutricional 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
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deve possibilitar a constante avaliação e or-

ganização da atenção nutricional no Sis-

tema Único de Saúde, que identificará priori-

dades de acordo com o perfil alimentar e nutri-

cional da população assistida2; 

CONSIDERANDO que a Política 

Nacional de Alimentação e Nutrição determina 

que sejam destacadas ações direcionadas à 

promoção da alimentação adequada e sau-

dável em ambientes institucionais como es-

colas, creches, presídios, albergues, locais 

de trabalho, hospitais, restaurantes comuni-

tários, entre outros 3; 

CONSIDERANDO, a interessante 

citação de Ana Lígia Gomes e Abigail Torres, 

no trabalho “SUAS na pandemia: Planejamento 

para assegurar proteção”4: “A convocação ética 

que vivemos nesse momento exige reconhecer 

que todas as vidas importam e que as medidas 

de combate à contaminação não justificam e 

autorizam exposição vexatória, maus tratos ou 

violências entre as pessoas. Exige ainda cons-

tatar que a vivência de desigualdade requer 

                                                      
2  Vide http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudele-
gis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/co-
mum/203470.html#:~:text=Nesse%20intuito%2C%20o%20pro-
cesso%20de,e%20equi-
pes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica, 
acesso em 21/05/2021. 
3 Vide https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/poli-
tica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf, acesso em 21/05/2021.  

medidas de equidade e proteção específicas e 

especializadas para alguns públicos, sob pena 

de testemunharmos a eliminação de amplos co-

letivos populacionais, abandonados a seu pró-

prio azar.”; 

CONSIDERANDO que, de acordo 

com o IBGE, 1.964.538 pessoas - ou seja, 

47,4% da população amazonense - viviam 

abaixo da linha da pobreza (com menos de 

R$30,00 por dia) e 596.821 pessoas viviam 

na extrema pobreza (com menos de R$10,00 

por dia), no Amazonas, em 20195 6, isto é, an-

tes da pandemia da COVID-19; 

CONSIDERANDO que, de acordo 

com o Ministério da Cidadania, mais de 600 mil 

famílias amazonenses estavam inscritas no 

Cadastro Único para Programas Sociais (Ca-

dÚnico), em 2020, sendo que 382.711 famí-

lias tinham renda mensal per capita de até 

4  Vide https://maissuas.files.wordpress.com/2020/04/suas-na-
pandemia_planejar-para-proteger.pdf, acesso em 18/05/2021. 
5 Vide https://revistacenarium.com.br/linha-da-pobreza/, 
acesso em 19/05/2021. 
6 Vide https://g1.globo.com/am/amazonas/noti-
cia/2020/11/18/mais-de-47percent-da-populacao-do-am-vive-
abaixo-da-linha-de-pobreza-aponta-ibge.ghtml  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/203470.html#:~:text=Nesse%20intuito%2C%20o%20processo%20de,e%20equipes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/203470.html#:~:text=Nesse%20intuito%2C%20o%20processo%20de,e%20equipes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/203470.html#:~:text=Nesse%20intuito%2C%20o%20processo%20de,e%20equipes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/203470.html#:~:text=Nesse%20intuito%2C%20o%20processo%20de,e%20equipes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/MatrizesConsolidacao/comum/203470.html#:~:text=Nesse%20intuito%2C%20o%20processo%20de,e%20equipes%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
https://revistacenarium.com.br/linha-da-pobreza/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/11/18/mais-de-47percent-da-populacao-do-am-vive-abaixo-da-linha-de-pobreza-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/11/18/mais-de-47percent-da-populacao-do-am-vive-abaixo-da-linha-de-pobreza-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/11/18/mais-de-47percent-da-populacao-do-am-vive-abaixo-da-linha-de-pobreza-aponta-ibge.ghtml
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R$89,00 e 176.001 famílias com renda per ca-

pita entre R$89,01 e ½ salário mínimo7; 

CONSIDERANDO que, conforme a 

Política Nacional de Alimentação e Nutrição, 

publicada em 2013 pelo Ministério da Saúde, 

ainda persistiam “altas prevalências de des-

nutrição crônica em grupos vulneráveis da 

população, como entre as crianças indígenas 

(26%), quilombolas (16%), residentes na re-

gião norte do país (15%) e aquelas perten-

centes às famílias beneficiárias dos progra-

mas de transferência de renda (15%), afe-

tando principalmente crianças e mulheres que 

vivem em bolsões de pobreza”8; 

CONSIDERANDO que pesquisa 

publicada em 2021 indica que a proporção mais 

alta de insegurança alimentar grave ocorre na 

região Norte, afetando 29,2% da população, en-

quanto a média nacional é de 15%, e, ainda, 

que a região Norte tem apenas 32,3% de sua 

população com segurança alimentar9; 

CONSIDERANDO a declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância 

Nacional (ESPIN), nos termos da Portaria nº 

                                                      
7 Vide https://revistacenarium.com.br/linha-da-pobreza/, 
acesso em 19/05/2021. 
8 Vide https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/poli-
tica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf, p. 17, acesso em 
26/05/2021. 

188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro 

de 2020 e a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fe-

vereiro de 2020, 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 2020, a Organização Mundial da Sa-

úde (OMS) declarou o estado de pandemia da 

COVID-19, doença causada pelo novo corona-

vírus (Sars-Cov-2) e a decretação de Estado de 

Emergência e de Calamidade Pública no Ama-

zonas, somada a restrições de circulação (De-

creto nº 42.061, de 16 de março de 2020, De-

creto nº 42.106, de 24 de março de 2020, De-

creto Estadual nº 43.269 de 2021, Decreto nº 

43.272, de 6 de janeiro de 2021, e Decreto Es-

tadual nº 43.340 de 29 de janeiro de 2021); 

CONSIDERANDO a declaração 

da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) 

indicando que o Estado do Amazonas en-

trou na fase laranja10 da pandemia, que re-

presenta risco moderado;  

9 Vide https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/han-
dle/fub188/29813/WP_%234_final_version.pdf?se-
quence=2&isAllowed=y, páginas 19/20, acesso em 26/05/2021. 
10  Vide http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4726, acesso 
em 13/04/2021. 

https://revistacenarium.com.br/linha-da-pobreza/
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_alimentacao_nutricao.pdf
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/29813/WP_%234_final_version.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/29813/WP_%234_final_version.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/29813/WP_%234_final_version.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/4726


 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

TERÇA-FEIRA, 8 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.477 Pág. 11/13 

 

 

 

 

CONSIDERANDO o dever do Es-

tado de garantir o mínimo existencial ao cida-

dão, assegurando-lhe os direitos previstos no 

artigo 6º da Constituição Federal, tais como sa-

úde, alimentação, trabalho, moradia, trans-

porte, lazer, segurança, previdência social, pro-

teção à maternidade e à infância, assistência 

aos desamparados; 

CONSIDERANDO que a atual no-

ção de um direito fundamental ao mínimo exis-

tencial significa um direito a um conjunto de 

prestações estatais que assegure a cada pes-

soa uma vida condigna; 

CONSIDERANDO que o Estado 

não tem apenas o dever de se abster de prati-

car atos que atentem contra a dignidade hu-

mana, mas também o de promover esta digni-

dade através de condutas ativas, garantindo o 

mínimo existencial para cada ser humano em 

seu território, incluindo alimentação11; 

CONSIDERANDO a definição de 

moradia adequada estabelecida no Comentário 

nº 4 do Comitê sobre os Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, que exige a disponibilidade 

                                                      
11 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constitui-
ção. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000, p. 71. 

12 Vide https://tinyurl.com/moradiaadequada acesso em 

de serviços materiais, instalações e infraestru-

tura, incluindo água potável, energia, meios 

para armazenamento de alimentos e sanea-

mento, bem como a habitabilidade, sendo ne-

cessária a garantia da segurança física e estru-

tural que proporcione espaço adequado que 

proteja seus residentes da umidade, calor, 

chuva e outras ameaças à saúde12; 

CONSIDERANDO que, em 28 de 

julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas, através da Resolução A/RES/64/292, 

declarou a água limpa e segura e o saneamento 

um direito humano essencial para gozar plena-

mente a vida e todos os outros direitos huma-

nos e que o Comentário Geral n. 37/2018 do 

Comitê para a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher recomenda que os Estados 

promovam o acesso em igualdade de condi-

ções à agua potável para mulheres em situação 

de desastres climáticos13; 

CONSIDERANDO que as medidas 

necessárias de isolamento social escancara-

ram as situações de desproteção social e viola-

ção de direitos já vivenciadas pela população 

atendida no SUAS (Sistema Único de Assistên-

13/04/2021. 
13 Vide https://tinyurl.com/cedaw37 acesso em 
13/04/2021. 

https://tinyurl.com/moradiaadequada
https://tinyurl.com/cedaw37
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cia Social), e trazem danos colaterais que im-

pactarão na Segurança de Convivência, Segu-

rança de Acolhida e de Sobrevivência, que são 

resultados esperados de Proteção do SUAS, 

exigindo que os serviços socioassistenciais te-

nham que lidar com os impactos imediatos da 

epidemia, com os efeitos das medidas e com as 

situações específicas e complexas que a nossa 

desigualdade social impõe a amplos coletivos 

populacionais; 

CONSIDERANDO a abertura do 

Procedimento para Apuração de Dano Coletivo 

(PADAC), por meio da PORTARIA Nº 002/2021 

- DPE/NUMAF/AM, publicada no dia 19 de abril 

de 2021, no Diário Oficial da Defensoria Pú-

blica, o qual apura os danos eventualmente so-

fridos pela população, em razão do período de 

cheias. 

CONSIDERANDO que no bojo da 

RECOMENDAÇÃO nº  

02/2021/1ª.DAF/2021/DPE/AM, alínea “g”, foi 

recomendado ao Município de Manaus o imedi-

ato atendimento à população, dentre outros re-

cursos, quanto a distribuição de alimentos e 

água potável.  

 

RESOLVE RECOMENDAR AO ES-

TADO DO AMAZONAS E AO MUNICÍPIO DE 

MANAUS, A SABER: 

 

I – A instalação de restaurantes popu-

lares, em todas as zonas da cidade, para que 

forneçam refeições saudáveis e balanceadas; 

II - Promover a identificação, avaliação 

e cadastramento de toda a população em situ-

ação de vulnerabilidade social (pessoas com 

deficiência, idosos, gestantes, indígenas, ribei-

rinhos e crianças e adolescentes), utilizando cri-

térios para verificar a realidade socioeconômica 

e habitacional das(os) moradoras(es) com ên-

fase na média de renda das famílias e a pre-

sença de populações; 

III - Cadastrar e distribuir cestas bási-

cas à população considerada hipervulnerável, 

desenvolvendo programas no intuito de retirá-

los da condição de hipervulneráveis; 

IV - Desenvolver e/ou apresentar pro-

gramas que possibilitem a complementação 

provisória da renda da população em situação 

de hipervulnerabilidade, possibilitando o 

acesso à alimentação balanceada e saudável e 

implementando programas para retirá-los da 

condição de hipervulneráveis; 
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V - Garantir que a alimentação normal-

mente ofertada nas escolas seja regularmente 

distribuída, ainda quando estudantes não este-

jam frequentando as atividades presenciais, em 

razão da pandemia da COVID-19;  

VI - Instalar Sacolões Populares para 

ofertar à população acesso racional e eficaz 

para a aquisição de alimentos a preços mais 

baixos da média do mercado, favorecendo, 

também, as cooperativas de pequenos agricul-

tores que abastecerão os Sacolões Populares; 

VII - Pactuar, monitorar e avaliar os in-

dicadores de alimentação e nutrição e manter 

atualizados os sistemas de informação da sa-

úde, de forma contínua, com dados produzidos 

no sistema local de saúde. 

 

ENCAMINHE-SE esta recomendação 

ao destinatário, para que dela tome ciência e 

adote as medidas indicadas, requisitando-se a 

resposta acerca das providências tomadas, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, para o ende-

reço eletrônico: projetos@defenso-

ria.am.gov.br. 

 

Registre-se, que, em caso de não aca-

tamento desta Recomendação, serão adotadas 

as medidas legais necessárias, inclusive o ajui-

zamento da Ação Civil Pública.  

Manaus/AM, 08 de junho de 2021. 

 
Rodolfo Pinheiro Bernardo Lôbo 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 

 
Dâmea Mourão Telles de Menezes 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 
 

Thiago Nobre Rosas 
Defensor Público do Estado do Amazonas 
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