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PORTARIA N.º 541/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 

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 Parecer nº 424/2021-DA-

JAI/DPE/AM de 25/06/2021, contido no Pro-

cesso nº 20000.003619/2021-16; 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Defensor Público de 4ª Classe 

DANIEL BETTANIN E SILVA, matrícula nº 

000.714-5A, o adicional de 25% (vinte e cinco 

por cento) incidente sobre seus vencimentos, 

em conformidade com o art. 72, XI, § 4º, da Lei 

Complementar Estadual nº 01/1990, a título de 

Adicional de Estímulo ao Aperfeiçoamento Pro-

fissional, com efeitos financeiros a contar de 22 

de junho de 2021. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 

DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 29 de 

junho de 2021. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 547/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções 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 valo-
res de diárias constante do anexo I da Resolu-
ção nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.003800/2021-22, datado de 
29.06.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: JONAS PEREIRA FALCÃO 

Cargo: Analista em Gestão Especializada de Defenso-
ria – Esp. Engenharia Civil 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manicoré/AM 

Período: 13 a 15.07.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 425,92 
3. Valor das Diárias: R$ 1.064,80 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 170,36 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.235,16 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar o laudo de vistoria da entrada da unidade de 
atendimento do Polo do Médio Madeira. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 548/2021-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 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; 
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CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, 
edição 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 
20000.003093/2021-74, datado de 31.05.2021; 

RESOLVE: 
I – TORNAR SEM EFEITO a Portaria nº 
499/2021-GDPG/DPE/AM, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 1.487 de 
22/06/2021, pág.3/7, que autorizou o desloca-
mento da Defensora Pública Marília Oliveira 
Martins, à cidade de São Paulo de Oli-
vença/AM, no período de 11 a 17.07.2021, para 
a realização de audiências na Comarca de São 
Paulo de Olivença. 
II – AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 

Nome: MARÍLIA OLIVEIRA MARTINS 

Cargo: Defensor Público de 4a Classe 

Origem: Tabatinga/AM 

Destino: São Paulo de Olivença/AM  

Período: 13 a 17/07/2021 

Especificação de Diárias: 

1. Quantidade: 5 (cinco diárias) 

2. Valor Unitário: R$ 523,34 

3. Valor das Diárias: R$ 2.616,70 

4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,33 

5. Valor total das Diárias: R$ 2.826,03 

Objetivo / Justificativa: 

Realização de audiências na Comarca de 
São Paulo de Olivença. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 

Manaus, 01 de julho de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

PORTARIA Nº 549/2021-GDPG/DPE/AM 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-
buições legais, e; 
 
CONSIDERANDO que o art. 25, II, da Lei nº 
8.666 de 21 de junho de 1993, preceitua ser 
inexigível a licitação quando houver inviabili-
dade de competição; 
CONSIDERANDO a solicitação para contrata-
ção de empresa especializada para ministrar 
Curso OnLine sobre “Programa de Educa-
ção Financeira” para membros e servidores 
da Defensoria Pública do Estado do Amazo-
nas; 
CONSIDERANDO que o preço constante da 
proposta apresentada pela futura contratada 
às fls. 37-42, está compatível com os preços 
praticados no mercado; 
CONSIDERANDO finalmente, o que consta 
do Processo Administrativo nº 
20000.003126/2021-86. 
 
R E S O L V E: 
I. DECLARAR inexigível o procedimento licita-
tório, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.666/93, 
visando contratação de empresa especiali-
zada para ministrar Curso OnLine sobre 
“Programa de Educação Financeira”; 
II. ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em 
favor da pessoa jurídica J. Lima Corretora de 
Seguros e Planejamento Financeiro Eireli, 
CNPJ: 29.461.703/0001-07, pelo valor global 
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de R$ 29.304,00 (vinte e nove mil trezentos e 
quatro reais). 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 01 de julho de 2021. 
 
À consideração do Senhor Defensor Público 
Geral, para ratificação. 
 

 
Thiago Nobre Rosas 

Ordenador de Despesas 
 

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 
26 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, tudo 
de acordo com as disposições acima citadas.  
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 01 de julho de 2021. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA Nº 553/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
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 Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas, na forma do art. 9.º, inciso 

XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 
de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 
257/2020, Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada 
de 05/03/2020, que delegou ao Subdefensor 
Público Geral, as funções de organização e de-
signação de membros para substituição em ca-
sos de férias, folgas, licenças e demais casos de 
afastamentos previstos em lei. 

 
RESOLVE: 

I – DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª classe 
Adriana Monteiro Ramos Tenuta para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 5ª Defenso-
ria Pública de 1ª Instância do Juizado Especial, 
no período de 05 a 14 de julho de 2021; 
 
II – DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª 
classe Juliana Linhares de Aguiar Lopes para 
exercer, cumulativamente, suas funções na 14ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância Cível, no pe-
ríodo de 05 a 30 de julho de 2021; 
 
III – DESIGNAR o Defensor Público de 1ª classe 
Christiano Pinheiro da Costa para exercer, cu-
mulativamente, suas funções na 2ª Defensoria 
Pública de 1ª Instância Especializada de Aten-
dimento ao Consumidor e na 6ª Defensoria Pú-
blica de 1ª Instância do Juizado Especial, no pe-
ríodo de 06 a 15 de julho de 2021; 
 
IV – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª 
classe Marcelo da Costa Pinheiro para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 3ª Defenso-
ria Pública de 1ª Instância Cível, no período de 
12 a 21 de julho de 2021; 
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V – DESIGNAR o Defensor Público de 1ª classe 
Leonardo Cunha e Silva de Aguiar para exercer, 
cumulativamente, suas funções na 1ª Defenso-
ria Pública de 1ª Instância Especializada de 
Atendimento ao Consumidor, no período de 17 
a 30 de julho de 2021; 
 
VI – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 15% (quinze por cento), pro-
porcional ao período supracitado, sobre os ven-
cimentos da Defensora Pública mencionada no 
inciso II e do Defensor Público mencionado no 
inciso IV, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Com-
plementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990, alterado pela Lei Complementar Estadual 
n. 196, de 13 de maio de 2019, e regulamentado 
pela Resolução nº 013 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública, desde que os membros já 
não percebam a vantagem em razão de outra 
cumulação simultânea; 
 
VII – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), propor-
cional ao período supracitado, sobre os venci-
mentos da Defensora Pública mencionada no 
inciso I e dos Defensores Públicos mencionados 
nos incisos III e V, na forma do art. 40, § 3º, da 
Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 
março de 1990, alterado pela Lei Complementar 
Estadual n. 196, de 13 de maio de 2019, e regu-
lamentado pela Resolução nº 013 do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, desde que os 
membros já não percebam a vantagem em ra-
zão de outra cumulação simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 02 de 
julho de 2021. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

 
E X T R A T O 

ESPÉCIE: 2º TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 011/2020-FUNDPAM.  

PROCESSO: 20000.001212/2021-54-
DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A prorrogação 
contratual de que trata este instrumento é ba-
seada no disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 
8.666/93. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS – DPE/AM e a 
empresa SONDA PROCWORK INFORMÁ-
TICA LTDA.  

OBJETO: Constitui objeto do presente termo 
aditivo a prorrogação da vigência, por mais 12 
(doze) meses, e a inclusão de cláusula que 
versará sobre as condições para reajuste. 

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 
2021. 

VIGÊNCIA: Do período de 01/07/2021 a 
01/07/2022.  

VALOR: O valor mensal reajustado deste 
termo aditivo para cobrir as despesas relativas 
ao Contrato é de R$ 27.378,33 (vinte e sete 
mil, trezentos e setenta e oito reais e trinta 
e três centavos). Perfazendo valor global de 
R$ 328.539,96 (trezentos e vinte e oito mil, 
quinhentos e trinta e nove reais e noventa e 
seis centavos) para o período de 12 (doze) 
meses. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
As despesas com a execução deste Termo 
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Aditivo correrão, no presente exercício, à conta 
da dotação orçamentária: Unidade 
Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 
14.126.3269.2150.0001, Fonte de Recurso 
03000000, Natureza de Despesa 33904011, 
tendo sido emitida pela CONTRATANTE, em 
28/06/2021 a Nota de Empenho n° 
2021NE0000556, no valor de R$ 164.269,98 
(cento e sessenta e quatro mil, duzentos e 
sessenta e nove reais e noventa e oito 
centavos). Ficando para o exercício seguinte 
o valor estimado de R$ 164.269,98 (cento e 
sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta 
e nove reais e noventa e oito centavos) que 
correrá à conta da dotação que for consignada 
no orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO AMAZONAS, em 
Manaus, 30 de junho de 2021. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
RESOLUÇÃO Nº 009/2021 – CSDPE/AM 

Regulamenta o Programa de 

Estímulo ao Aperfeiçoa-

mento no âmbito da Defen-

soria Pública do Estado do 

Amazonas. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPE-

RIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-

buições legais e regimentais, tendo em vista o 

que consta no processo administrativo 

20000.002136/2021-DPE/AM e,  

CONSIDERANDO a autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, conforme ar-

tigo 134, § 2º, da  Constituição Federal, artigo 

97-A da Lei Complementar nº 80, de 12 de 

janeiro de 1994, e artigo 2º da Lei Complemen-

tar nº 01, de 30 de março de 1990;  

CONSIDERANDO o poder normativo do Con-

selho Superior no âmbito da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, conforme ar-

tigo 11, caput, da Lei Complementar nº 01, de 

30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO a necessidade de adequa-

ção das normas para concessão do       benefício 

do Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento 

dos Defensores e Defensoras Públicas, e às 

disponibilidades do Fundo Especial da Defen-

soria Pública (FUNDEP);  

CONSIDERANDO a necessidade de estímulo 

ao aperfeiçoamento funcional de seus   Mem-

bros e de atualização do programa com o pro-

pósito de atender maior número de Defensores 

e Defensoras Públicas; 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 1º Esta resolução disciplina o Programa 

de Estímulo ao Aperfeiçoamento dos Defen-

sores e Defensoras Públicas do Estado do 

Amazonas. 

 

Art. 2° O Programa de Estímulo ao Aperfeiçoa-

mento dos Defensores e Defensoras Públicas 

consiste no custeio parcial de despesas com 

cursos de pós-graduação stricto sensu – mes-

trado e doutorado – realizados em entidades 

oficiais de ensino superior no Brasil, e que se-

jam de interesse da Defensoria Pública, na 

forma prevista nesta resolução. 

Art. 3º Os recursos para suporte das 
despesas do programa são oriundos do 
Fundo Especial da Defensoria Pública 
(FUNDEP). 

 
CAPÍTULO II  

DAS INSCRIÇÕES 

 
Art. 4º Podem requerer inscrição no programa 

os Defensores e Defensoras Públicas estáveis, 

selecionados em quaisquer dos cursos 

referidos no artigo 2º, cuja frequência se dê 

sem prejuízo das funções jurisdicionais. 

 
Art. 5º A Escola Superior da Defensoria 

Pública, por ato de seu Diretor, ao menos uma 

vez ao ano, de acordo com as disponibilidades 

financeiras, estabelecerá o período de 

inscrição. 

 
Art. 6º Os interessados deverão se inscrever 

no prazo a que se refere o artigo 5º, 

preenchendo formulário virtual a ser 

disponibilizado pela Escola Superior da 

Defensoria Pública, anexando a seguinte 

documentação: 

I – Declaração da instituição de ensino 
constando que o curso e o programa de 
pós-graduação estão devidamente 
reconhecidos pelo Ministério da Educação;  
II – Programa do curso; 
III – Breve descrição do plano de estudos e sua 
relação com a atividade defensorial; 

IV – Declaração da instituição de ensino 

especificando: situação de vínculo do 

solicitante com o curso, valor da 

mensalidade, número de parcelas e data 

prevista para pagamento da última parcela. 

Parágrafo único. Serão analisados somente 
os pedidos de inscrição acompanhados da 
documentação referida neste artigo. 
 

 
Art. 7º O Defensor Público Geral, anualmente, 

no mês de janeiro, indicará o valor total de 

recursos destinado ao programa, com a 

manutenção dos valores que garantam no 

mínimo o custeio da quantidade de membros 

do ano anterior. 

Parágrafo único. O número de vagas para 
ingresso anual será estabelecido com base na 
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disponibilidade financeira indicada na forma do 
caput. 
 

CAPÍTULO III 

DA ANALISE E DO DEFERIMENTO DO 

PEDIDO 

 

Art. 8º Os pedidos encaminhados pelos De-

fensores Públicos serão submetidos ao 

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas. 

 

Art. 9º Para o deferimento da solicitação, a Di-

reção da Escola considerará: 

I – prioritariamente, os pedidos de De-

fensores e Defensoras que não tenham se be-

neficiado anteriormente do Programa de Estí-

mulo ao Aperfeiçoamento, e que não tenham 

se afastado continuadamente das atividades 

para realização de cursos de mestrado ou dou-

torado nos últimos cinco anos; 

II – a pertinência da área de estudos com a ativi-
dade funcional exercida; 
 

III  - persistindo número maior de interessados 
do que o número de vagas, a escolha se dará 
por antiguidade. 

 

Art. 10. Não será concedido ingresso no 

PEAD ao membro que necessitar afasta-

mento continuado das funções para frequência 

ao respectivo curso. 

Parágrafo único. Não impedirá o ingresso, o 

afastamento periódico e intervalado, não supe-

rior ao máximo de 8 (oito) dias por mês, defe-

rido pelo Defensor Público Geral, pois reco-

nhecida a ausência de prejuízo ao desempe-

nho da unidade do membro. 

 

Art. 11. Aprovada a inscrição do Defensor ou 

Defensora Pública no programa, a Defensoria 

providenciará o reembolso das despesas efe-

tuadas, no limite previsto no artigo 12, medi-

ante apresentação dos documentos compro-

batórios da quitação. 

CAPÍTULO IV 

DO CUSTEIO 

Art. 12. A Defensoria Pública custeará o equi-

valente a: 

I - 100% (cem por cento) do valor cobrado pela 
entidade que ministra o curso caso possua 
qualificação 05 (cinco) ou maior na CAPES; 

II - 75% (setenta e cinco por cento) do valor 
cobrado pela entidade que ministra o curso 
caso possua qualificação igual a 04 (quatro) na 
CAPES; 

III - 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado 
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pela entidade que ministra o curso caso pos-
sua qualificação igual a 03 (três) na CAPES; 

 

§1º Não poderão ser incluídos no Programa os 

Defensores Públicos aprovados nos cursos de 

mestrado ou doutorado que não tenham pon-

tuação na Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou que 

esta seja inferior a 03 (três). 

§2º O valor do reembolso, no caso dos incisos 

I, II e III, ficará limitado a um valor máximo de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para mestrado e 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para doutorado. 

Art. 13. Excluem-se do custeio previsto no ar-

tigo anterior, ainda que, direta ou indireta-

mente, façam parte do valor cobrado a título de 

mensalidade, os dispêndios com material de 

estudo, internet, uso de aplicativos ou de pla-

taformas virtuais de qualquer natureza, equi-

pamentos de informática, alimentação, trans-

porte, moradia universitária ou particular, hos-

pedagem, eventuais multas, juros, correção 

monetária e outros encargos decorrentes de 

pagamentos extemporâneos. 

CAPÍTULO V 

DOS DEVERES 

 

Art. 14. O beneficiário do programa tem por de-

veres: 

I I – frequentar o curso; 

II - concluir o curso com aproveitamento, no 
prazo próprio, ressalvados casos de notória 
excepcionalidade; 

II III - apresentar relatório das atividades de-
senvolvidas, ao final do curso, ou, se soli-
citado pela Defensoria Pública, a qualquer 
tempo; 

IV – encaminhar grade de horários e das disci-

plinas que estiver cursando, ou que tiver con-

cluído, acompanhadas, em ambos os casos, 

dos respectivos comprovantes de aproveita-

mento; 

V – apresentar em meio eletrônico cópia do tra-

balho de conclusão do curso (dissertação ou 

tese), no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar 

da conclusão do curso ou, quando exigido, da 

data de aprovação do projeto de dissertação 

ou tese; 

VI – encaminhar semestralmente, no mínimo, 

um artigo para possível publicação pela ESU-

DPAM; 

VII – integrar o banco de colaboradores dos 
projetos que visem à difusão de conhecimento 
por meio da ESUDPAM ou da Defensoria Pú-
blica, devendo produzir, espontaneamente, ou 
sempre que solicitado, conteúdo para a divul-
gação conforme a sua área de estudo. 
 
Art. 15. Em caso de interrupção do curso, o 

Defensor ou Defensora deverá informar, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, à Escola Superior da 

Defensoria, devendo ser excluído do programa 

até a retomada de seus estudos, quando será 

avaliada a possibilidade de reingresso, perma-

necendo, contudo, vinculado ao programa, de-

vendo atender às disposições de que trata o 

artigo anterior. 

 

Art. 16. Em caso de descumprimento dos de-

veres estabelecidos no artigo 14 ou caso a in-

terrupção do curso de que trata o artigo ante-

rior seja considerada injustificada, a Defenso-

ria poderá excluir o beneficiário do programa e 

exigir os valores que tiver reembolsado. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

Art. 17. Cabe à Escola Superior da Defensoria 

Pública a execução e a fiscalização do pre-

sente programa, comunicando ao Defensor(a) 

Público(a) Geral e a Corregedoria Geral, em 

até 10 (dez) dias, eventual descumprimento 

das disposições estabelecidas nesta resolu-

ção. 

 

Art. 18. Sempre que o interesse da Administra-

ção e as contingências orçamentárias o exigi-

rem, a Defensoria poderá, a qualquer tempo, 

suspender ou cancelar o programa, bem como 

alterar as suas condições. 

 

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação, revogando-se a Resolução 

n. 019/2013 - CSDPE e demais disposições 

em contrário, aplicando-se aos programas já 

deferidos a Resolução n. 019/2013 - CSDPE. 

 

Manaus (AM), 2 de julho de 2021. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva  
Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior 
 

 

ERRATA 

PORTARIA N.º 546/2021-GDPG/DPE/AM (PU-

BLICADA NO DIÁRIO OfiCIAL ELETRÔNICO DA 

DPE/AM, ANO 7, EDIÇÃO 1.494, DE 01 DE JULHO 

DE 2021, PÁG. 2/4). 

ONDE SE LÊ: 

III – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª classe 
Elias Cruz Lima Júnior para exercer, cumulati-
vamente, suas funções na 6ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância de Família, no período de 05 a 
14 de julho de 2021; 
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LEIA-SE: 

III – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª classe 
Elias Cruz Lima Júnior para exercer, cumulati-
vamente, suas funções na 8ª Defensoria Pública 
de 1ª Instância de Família, no período de 05 a 
14 de julho de 2021; 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 02 de 
julho de 2021. 

 
Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 

 
PORTARIA Nº 01/2021  - DPE/AM/PMS 
 
As Defensoras e os Defensores Públicos subs-
critores, designados para atuação no Polo do 
Médio Solimões, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 4º, VII da Lei Comple-
mentar nº 80/1994, e 
 
CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana (art. 1.º, III, da CRFB); os va-
lores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 
1º, IV, CRFB), os princípios gerais da atividade 
econômica (art. 170, CRFB); o direito funda-
mental à comunicação (art. 220 da CRFB); o 
acesso à internet enquanto um direito humano 
(ONU); 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da 
Lei Complementar n.° 80, de 12 de janeiro de 
1994, que são objetivos da Defensoria Pública 
a primazia da dignidade da pessoa humana, a 
redução das desigualdades sociais e a preva-
lência e efetividade dos direitos humanos; 
 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 4º, inci-
sos I, IV e VI, do Código de Defesa do Consu-
midor (Lei nº 8078/90), estabelece como princí-
pios: a) o reconhecimento da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado de consumo; b) a edu-
cação e informação de fornecedores e consu-
midores, quanto aos seus direitos e deveres, 
com vistas à melhoria do mercado de consumo; 
e, ainda, c) a coibição e repressão eficientes de 
todos os abusos praticados no mercado de con-
sumo; 
 
CONSIDERANDO que, no mesmo ritmo, o art. 
6º, incisos IV, VI e VII, do Código de Defesa do 
Consumidor, estabelece como direito dos con-
sumidores: a) a proteção contra práticas abusi-
vas ou impostas no fornecimento de produtos e 
serviços; b) a efetiva prevenção e reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, coleti-
vos e difusos; c) o acesso aos órgãos judiciá-
rios e administrativos com vistas à prevenção 
ou reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos 
necessitados. 
CONSIDERANDO a relevância que a Lei Com-
plementar nº 132, de 07 de outubro de 2009, 
atribuiu à promoção, conscientização e defesa 
dos Direitos Humanos, inclusive entregando à 
Defensoria Pública as funções institucionais de 
promover prioritariamente a solução extrajudi-
cial de litígios, de ajuizar ação civil pública ou 
de qualquer outra espécie de ação capaz de 
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos, quando o 
resultado da demanda puder beneficiar grupo 
de pessoas hipossuficientes, além da missão 
de promover a mais ampla defesa de todo e 
qualquer direito fundamental dos necessitados; 
 
CONSIDERANDO que, em contexto de pande-
mia e de imposição de isolamento social, o 
acesso à telefonia e à internet assumem papel 
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ainda mais crucial não só na preservação da 
renda das pessoas, mas também na própria sa-
úde mental da população; 
 
CONSIDERANDO que é vocação institucional 
da Defensoria Pública a defesa intransigente 
dos grupos vulneráveis, entre eles, as consumi-
doras e consumidores (art. 134, CRFB/88; art. 
4º, X, LC 80/94; art. 3º, X, Lei Complementar 
Estadual nº 1/90); 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 131/2021 
– DPE/AM – POLO MÉDIO SOLIMÕES, datado 
de 22.04.2021, com a solicitação à Agência Na-
cional de Telecomunicações – ANATEL de in-
formações técnicas referentes aos serviços de 
telefonia móvel e de internet prestados pelas 
empresas "CLARO", "VIVO", "TIM" e "OI" nos 
municípios de Tefé, Maraã, Juruá, Uarini, Alva-
rães, Jutaí, Fonte Boa e Japurá, todos localiza-
dos no Estado do Amazonas, no período com-
preendido entre março de 2020 e abril de 
2021; 
 
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº 
238/2021/COQL/SCO-ANATAL, datado de 
24.05.2021, expedido pela Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL em resposta 
ao Ofício nº 131/2021 – DPE/AM – POLO MÉ-
DIO SOLIMÕES; 
 
CONSIDERANDO, por fim, que o Ofício nº 
238/2021/COQL/SCO-ANATAL, datado de 
24.05.2021, expedido pela Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL, em resposta 
ao Ofício nº 131/2021 – DPE/AM – POLO MÉ-
DIO SOLIMÕES, fora acompanhado de Relató-
rio de Dados de Fiscalização com os indicado-
res: “Taxa de Conexão e Desconexão de Da-
dos”, “Taxa de Conexão e Desconexão de Da-
dos 2G”, “Taxa de Conexão e Desconexão de 
Dados 3G”, “Taxa de Conexão e Desconexão 
4G” e “Taxa de Conexão e Desconexão de 

Voz”, em relação aos municípios de Tefé, Ma-
raã, Juruá, Uarini, Alvarães, Jutaí, Fonte Boa e 
Japurá, todos localizados na região do Médio 
Solimões no Estado do Amazonas; 
 

RESOLVE-SE: 
 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo (PADAC) tendo como objeto o 
serviço de comunicação (telefonia e internet) 
que, em tese, está sendo prestado pelas em-
presas "CLARO", "VIVO", "TIM" e "OI" em des-
conformidade com as normativas vigentes; 
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral 
acerca da instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR à população amazonense em 
geral, especialmente nos Municípios de Tefé, 
Maraã, Juruá, Uarini, Alvarães, Jutaí, Fonte 
Boa e Japurá, acerca da instauração do pre-
sente PADAC, viabilizando o encaminhamento 
das informações, solicitações e questionamen-
tos afetos de forma centralizada; 
 

DETERMINA-SE: 
 
NOTIFICAR as concessionárias dos serviços 
de telefonia e internet dos Municípios de Tefé, 
Maraã, Juruá, Uarini, Alvarães, Jutaí, Fonte 
Boa e Japurá, relatando as denúncias quanto à 
indisponibilidade e/ou a grande oscilação nos 
serviços de telefonia e de internet ofertados, o 
que, em tese, vem ocasionando sérios 
problemas à coletividade consumidora. 
Ademais, deve ser dado amplo acesso às 
empresas à documentação produzida no bojo 
deste procedimento, reforçando-se que a 
ausência de resposta à notificação em epígrafe 
e de apresentação de soluções efetivas para a 
população interessada poderá ocasionar na 
propositura de ação coletiva; 
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SOLICITAR à Diretoria de Comunicação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
que noticie à população, por todos os seus 
meios, a instauração deste procedimento; 
 
DETERMINA-SE, ainda, que seja dada ampla 
divulgação deste PADAC, além do envio de có-
pia ao Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, a 
fim de dar-lhe a publicidade devida. 
 
Após a chegada das respostas, voltem conclu-
sos para posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
DEFENSORIA PÚBLICA – POLO DO MÉDIO 
SOLIMÕES, em Tefé, 16 de junho de 2021. 

 

 

CARINE TERESA LOPES DE SOUSA 
POSSIDÔNIO 

Defensora Pública do Estado do Amazonas  
 
 

FLÁVIA ARAÚJO DA SILVA 
Defensora Pública do Estado do Amazonas  

 
 

LUCAS FERNANDES MATOS 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
 

LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CAR-
DOSO 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 
 

 MÁRCIA MILENI SILVA MIRANDA FON-
TELLES 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 
 
 


