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PORTARIA N.º 108/2021-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 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 
20000.001028/2021-12, datado de 23.02.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 
Nome: LUAN FARIAS HAYDEN  

Cargo: Assessor Técnico II – DPE - 1 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manicoré/AM  

Período: 23 a 25.03.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 384,39 
3. Valor das Diárias: R$ 960,97 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 153,75 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.114,72 

Objetivo / Justificativa: 
Acompanhar o Defensor Público Geral na verifica-
ção de imóveis para futura instalação do polo de 
Manicoré. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 109/2021-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 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 
20000.001028/2021-12, datado de 23.02.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 
Nome: FABIO HONDA NASCIMENTO 

Cargo: Chefe da Assessoria Militar – DPE - 4 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manicoré/AM  

Período: 23 a 25.03.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 448,34 
3. Valor das Diárias: R$ 1.120,85 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 179,33 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.300,18 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar a segurança do Defensor Público Geral 
e do Servidor Público Luan Farias Hayden os 
quais verificarão imóveis para futura instalação 
do polo de Manicoré. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 007/2021-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 10º, 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 na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 891, 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 
20000.001008/2021-33, datado de 23.02.2021; 
 

RESOLVE: 
         AUTORIZAR o deslocamento do Defen-
sor Público Geral: 
Nome: RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Origem: Manaus/AM 

Destino: São Paulo/SP 

Período: 11 a 13.03.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3 (três diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 1.017,34 
3. Valor das Diárias: R$ 3.052,02 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 406,93 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.458,95 

Objetivo / Justificativa: 
Verificar imóveis para futura instalação do polo de 
Manicoré. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Ma-
naus, 26 de fevereiro de 2021. 
 
 

Thiago Nobre Rosas 
 Subdefensor 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 10/2021-

CL/DPE/AM 
 
OBJETO: Aquisição de veículos com intuito 
de ampliar a frota atual e atender às 
necessidades desta Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 

 
Data e horário de início de recebimento 
das propostas: a partir do dia 08/03/2021 
às 09:00 horas (horário de Brasília). 

Data e horário da abertura da sessão do 
Pregão Eletrônico: 18/03/2021 às 10:00 
horas (horário de Brasília). 
 
O Edital estará à disposição dos 
interessados no endereço eletrônico: 
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do 
dia 08/03/2021. 
 
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, 03 de março de 2021. 
          
          

Cynthia Dantas de Brito Rebelo 
Presidente da Comissão de Licitação da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas 
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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 16 DE 

DEZEMBRO DE 2020 
 

Aos dezesseis do mês de dezembro do ano de 
dois mil e vinte, às 14h, por videoconferência, re-
uniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Supe-
rior, eleito em 29 de novembro de 2019 e empos-
sado em 10 de janeiro de 2020, sob a presidência 
do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral, em exercí-
cio, Dr. Marco  Aurélio Martins da Silva, Conse-
lheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselhei-
ros eleitos, pela 1ª Classe:  Dra. Adriana Monteiro 
Ramos Tenuta e Dr. Leonardo Cunha e Silva de 
Aguiar; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ri-
beiro Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; 
pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernan-
des Moreira da Costa e Dr. Felipe Figueiredo Se-
rejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana 
Gabrielle Souza Vieira e Dr. Diego Luiz Casteo 
Silva (em suplência a Exma. Sra. Conselheira 
Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda, em férias). 
Presidente da Associação dos Defensores Públi-
cos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defen-
sor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos 
Neto. Constatado o quórum regular de funciona-
mento do Órgão Colegiado, foi declarada aberta a 
Reunião e o Conselho passou a deliberar. EXPE-
DIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 22ª RO 
– 2020. Aprovada. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MA-
TÉRIA: 1) PROCESSO Nº 20000.006655/2020-
DPE/AM. INTERESSADO: LEONARDO FI-
GLIUOLO. ASSUNTO: PEDIDO DE INGRESSO 
AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOA-
MENTO. 2) PROCESSO Nº 20000.006684/2020-
DPE/AM. INTERESSADO: FERNANDO FIGUEI-
REDO PRESTES. ASSUNTO: PEDIDO DE IN-
GRESSO AO PROGRAMA ESTÍMULO AO 
APERFEIÇOAMENTO. O Presidente sugeriu a 
reunião dos processos haja vista que são maté-
rias concorrentes. Presidente, Dr. Marco Aurélio 
Martins: “Então, a primeira questão antes da dis-
tribuição desses processos, considerando que o 

Dr. Leonardo Filgluiolo e o Dr. Fernando Figuei-
redo Prestes requerem o pedido de ingresso ao 
programa estímulo ao aperfeiçoamento, que seja 
feita a distribuição conjunta dos processos. Vocês 
concordam essa distribuição conjunta? Dra. Adri-
ana Tenuta: “Eu só não entendi por que, Marco. 
Porque cada processo vai ser analisado individu-
almente para saber se preenche os critérios, cada 
um tem critério diferente, qual o pano de fundo 
dessa reunião?” Presidente, Dr. Marco Aurélio 
Martins: “Eu acredito, Dra. Adriana, que foi por 
causa da conexão que existe entre eles e a inter-
dependência, pois a ocupação de vaga por um 
dos defensores vai prejudicar o ocupação de vaga 
por outro defensor. Então eu acho que por essa 
situação que o Conselho, em 2017, optou pela 
distribuição conjunta dos processos”. Dra. Adri-
ana Tenuta: “Tem um processo anterior distribu-
ído, né?” Dr. Diego Luiz Castro: “Na época 
desse processo que o Marco mencionou aí acho 
que foi do Mestrinho e um outro processo e o que 
foi que aconteceu? Como teve entradas autôno-
mas e distribuições também autônomas a cada 
um dos conselheiros, acabou que processo que 
entrou posteriormente andou mais rápido que o 
processo que tinha entrado antes e aí já estava a 
ponto de julgar o processo que entrou posterior, 
porém a resolução fala que a prioridade era o de 
quem tinha solicitado primeiro. Ai eu acredito que 
a ideia de distribuir por conexão para o mesmo 
relator foi evitar que processos que estavam pron-
tos para entrar na pauta andassem conjunta-
mente para não haver essa diferença de anda-
mento. Na época, eu que foi porque o relator tirou 
férias e aí não apresentou quando deveria e aí o 
que entrou posterior acabou entrando mais rá-
pido, andando mais rápido. Eu entendo que seja 
até salutar essa medida de distribuição conjunta 
que os dois estão entrando agora, não tem mis 
nenhum requerimento pendente e eles tramitam 
juntos. Dra. Adriana Tenuta: “Por mim ok”. Por 
unanimidade, o Colegiado aprovou a distribuição 
em conjunto. Distribuído, por sorteio eletrônico, à 
Exma. Sra. Conselheira Dra. Adriana Monteiro 
Ramos Tenuta para relatoria. ORDEM DO DIA. I 
– RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 
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1) PROCESSO Nº 20000.005844/2020-DPE/AM. 
INTERESSADO: ALI ASSAD HAMADE DE OLI-
VEIRA. ASSUNTO: REVISÃO DE METAS. CON-
SELHEIRA-RELATORA: DRA. POLLYANA 
SOUZA VIEIRA. Após a leitura do voto, o Conse-
lho passou a deliberar: Dra. Pollyana Vieira: “En-
tão aqui, senhor Presidente, Conselheiros e Con-
selheiras, são dois pontos. O primeiro é ausência 
de interesse processual já que a resolução é clara 
no sentido de que as cumulações não vão contar, 
não contaram para esse trimestre. Então é inútil 
discutir se é viável ou não o atingimento de metas 
mesmo porque não tem servidores e servidoras 
nessa defensoria. Então ausência de interesse 
processual mesmo. E no segundo ponto é a re-
messa desse processo para o Defensor Público-
Geral, considerando a análise dos atos que, com-
parando ao âmbito geral da defensorias forenses, 
é muito baixo. Então eu acredito que tenha que ir 
para essa análise até para verificar se junta com 
outra Defensoria, se fica, enfim, uma análise mais 
profunda junto com as Coordenadorias, com a 
DPLAN. Dr. Diego Silva: “Eu acredito, Polly, que 
poderia colocar no voto a indicação de quem sabe 
fazer uma fusão com a Defensoria de Fundiário, 
analisar os atos da Defensoria do Fundiário e aí 
fundir essa defensoria com o fundiário, que seria 
matéria mais afim e sem deixar de ser uma espe-
cializada também”. Dra. Pollyana Vieira: “É. 
Como eu não fiz, Diego, uma análise profunda a 
respeito das outras Defensorias que essa Defen-
soria poderia estar vinculada, eu acho que depois 
de um estudo da DPLAN junto com o DPG seria 
mais viável eles verificarem se continua sozinha, 
se não, se funde, então eu prefiro no meu voto 
deixar em aberto essa questão”. Dra. Adriana Te-
nuta: “Até porque, não é Polly, essa Defensoria 
tem atribuição híbrida e eu acho que essa análise 
deve ser realmente de forma mais criteriosa”. Dr. 
Danilo Penha: “Pollyana, já entrando um pouco 
nesse mérito aí, eu quero te parabenizar pelo voto 
e pela atenção que você teve nesse ponto para 
de fato aumentar efetividade do serviço público e 
da Defensoria. E, como Adriana ressaltou, é hí-
brida e fica a sugestão para o Defensor Público-
Geral, quando for analisar, que pode colocar a 

atribuição cível no fundiário e a penal em uma de-
fensoria criminal. Só minha sugestão e meu ponto 
e vista, Pollyana, e parabéns pelo voto”, Dra. 
Marco Aurélio Martins: “Eu também queria elo-
giar seu voto. É uma preocupação que eu tenho 
realmente, até na Corregedoria, esse não atingi-
mento de metas tem que passar pela Corregedo-
ria para gente apurar o que não está sendo alcan-
çado. Lógico que isso serve de estímulo, mas 
também deve servir como indicador para atuação 
aqui da Corregedoria. E essa preocupação, como 
colocou o Conselheiro Danilo, é muito importante 
para gente, a efetividade do serviço público tem 
sido colocada em xeque por toda a sociedade e 
acho que, como nós temos recursos bem limita-
dos na Defensoria Pública, adorei o seu voto 
nessa necessidade de analisar a Defensoria Pú-
blica internamente. Por unanimidade, o Colegiado 
acolheu o voto da Exma. Sra. Relatora que votou 
pela extinção do pedido, sem análise do mérito, 
pela ausência de interesse processual, bem como 
pela remessa deste processo para o Defensor Pú-
blico Geral para que, junto com as coordenadorias 
temáticas vinculadas a esta Defensoria, tomem as 
providências que entenderem cabíveis. 2) ESTA-
BELECIMENTO DE METAS PARA O 1º TRI-
MESTRE DE 2021. REQUERIMENTO: DEFEN-
SORIA-GERAL. O presente matéria será objeto 
de reunião extraordinária a ser agendada até o dia 
7 de janeiro de 2021. E por não haver mais nada 
a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conse-
lho Superior deu a presente sessão por encer-
rada, às 14:35h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Se-
cretária Executiva do Conselho Superior, digitei a 
presente ata, que vai por todos assinadas. 


		2021-03-03T16:36:33-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2021-03-03T16:36:51-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2021-03-03T16:37:10-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento


		2021-03-03T16:37:30-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
	Eu sou o autor deste documento




