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PORTARIA Nº 483/2020-GDPG/DPE/AM (Próton: 
040219/2020-01) 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo 
20000.004169/2020-06, que trata de solicitação de adian-
tamento em nome do servidor público Jorge Roberto 
Braga do Nascimento. 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 68 e 69 da 
Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, inciso II, alí-
nea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, alterada pela Lei nº 
9.648, de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Resolução nº 
043/2014-CSDPE/AM; 
 

R E S O L V E: 

I – AUTORIZAR a liberação de adiantamento para o ser-
vidor público Jorge Roberto Braga do Nascimento, Auxiliar 
I de Defensoria, matrícula nº 000.179-1A, no valor global 
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser depositado na 
Conta Corrente n° 00.024.521-6, Agência: 003.726-5, 
Banco Bradesco, de acordo com os artigos 2° e 4º da Re-
solução nº 43/2014-CSDPE/AM, de 19 de setembro de 
2014, para custear despesas pequenas de Serviços de 
Terceiros – Pessoa Física, no elemento de despesas 
339036; 
II – ESTABELECER, de acordo com a Resolução nº 
43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de setembro de 2014, artigo 
7º, que o prazo de aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o término de 
exercício financeiro; e prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 
com o artigo 9º, para apresentação da respectiva Presta-
ção de Contas, contados da data imediata ao final do 
prazo de aplicação, sujeitando-se a tomada de contas, se 
não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamentos que as 
Prestações de Contas deverão ser formalizadas mediante 
as normas estabelecidas na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a liberação dos 
recursos aos tomadores. 
 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 22 de julho de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CON-

SELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 8 DE JU-

LHO DE 2020 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 
14h, por videoconferência, reuniu-se, em Sessão Ordinária, 
o Conselho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e 
empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a presidência 
do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral, em exercício, Dr. Ri-
cardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. Presentes os 
Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre 
Rosas e Dra Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª 
Classe:  Dr. Marco Aurélio Martins da Silva e Dra. Adriana 
Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª Classe: Dra. Caroline Pe-
reira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro 
Fernandes Moreira da Costa e Dr. Felipe Figueiredo Serejo 
Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza 
Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Ausente justifi-
cadamente o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo Germano 
Ribeiro Penha. Presente o Presidente da Associação dos 
Defensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. 
Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. 
Presentes os Exmos. Srs. Defensores Públicos Dr. Arthur 
Macedo, Dra. Priscila Lima, Dr. André Munhoz e Dra. Vivi-
ane Maran. Constatado o quórum regular de funciona-
mento do Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reunião 
e o Conselho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I – APRO-
VAÇÃO DA ATA DA 12ª RO – 2020. Aprovada. II - COMU-
NICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. 
O Exmo. Sr. Presidente, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, ini-
ciou a sessão informando que deu início às tratativas da 

http://dpeam.ikhon.com.br/proton/protocolo/impressao.asp?area=documento&cod_protocolo=958088
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LDO com os deputados e que percebe pelas notícias vei-
culadas que outras Instituições também já estão se movi-
mentando, que na reunião da próxima sexta os Defensores 
Públicos ficarão melhor informados. Em seguida, destacou 
que ainda nos encontramos em estado pandêmico, embora 
os número estejam diminuindo, notando-se que as realida-
des variam da Capital para o Interior e, por conta disso, a 
retomada dos atendimentos será feita gradativamente, in-
formando, na oportunidade, que o Protocolo de Atendi-
mento foi divulgado recentemente no Diário Oficial da De-
fensoria Pública, bem como que, a partir do dia 13 próximo, 
serão retomados os atendimentos na unidades prisionais, 
vez que a visita aos presídios faz parte do 4º Ciclo de Aber-
tura do Estado. Tais visitas, destacou, foram liberadas a 
partir da adoção de medidas de segurança implementadas 
pela SEAP em parceria com a Fundação de Vigilância Sa-
nitária. Salientou, ainda, que, junto a tudo isso, a Adminis-
tração procurou desenvolver novos canais de atendimento, 
novos formatos, visando a dar alternativas aos assistidos 
para recebimento das assistência jurídica, seja por meio do 
TELEGRAM, seja por meio de outras ferramentas que es-
tão sendo desenvolvidas, destacando que a busca por 
atendimento na Defensoria Pública tem sido cada vez 
maior, motivo pelo qual ações emergenciais e coletivas es-
tão sendo desenvolvidas, gerando enorme demanda ao 
DISK 129. Continuando, informou que foi concluído o pro-
cesso de remoção, resultado já publicado e, a partir do dia 
13 de julho próximo, o exercício no novo órgão de atuação 
começa, ressaltando que a Administração avaliará a aber-
tura de novo processo de remoção aos órgãos vagos. Por 
fim, ressaltou que semana que vem acontecerá o mutirão 
virtual buscando atender a grande demanda de atendi-
mento pelos serviços da Defensoria. Palavra aberta, a 
Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Melissa Souza Credie 
Borborema, reconheceu o trabalho árduo que os Coorde-
nadores vêm implementando nesses últimos dias, no pro-
cesso de readaptação nos atendimentos e destacou que 
manifestou à Defensoria-Geral o interesse da Corregedo-
ria-Geral na participação das futuras reuniões das Coorde-
nadorias, vez que reputa importante ao órgão correicional 
iniciar os estudos dessas novas readaptações. Ressaltou 
que as supramencionadas reuniões possibilitam a simultâ-
nea intercomunicação entre órgãos de atuação e Adminis-
tração, o que possibilita, muitas vezes, na melhor solução 

para alguns intempéries que envolvem até  órgãos de jus-
tiça, tal como a notícia deflagrada no início dessa semana 
de que algumas Varas de família estariam implementando, 
inadvertidamente, aos Defensores Públicos titulares, audi-
ências judiciais pelo aplicativo WhatsApp, motivo pelo qual 
solicita à Administração que haja, dentro das possibilida-
des, a avaliação de uma possível atuação institucional junto 
ao Tribunal de Justiça, vez que tal questão foi demandada 
, no dia de ontem, pelos Exmos. Srs. Defensores Públicos 
Dr. Marcelo da Costa Pinheiro, Dra. Kanthya Pinheiro de 
Miranda e Dra. Viviane Maran, em suas respectivas atua-
ções. O Exmo. Sr. Presidente, Dr. Ricardo Queiroz de 
Paiva, redarguiu salientando que recebeu o expediente da 
Corregedoria e informa, previamente, a realização de apre-
sentação de painel com novos formatos de atendimento, no 
próximo dia 15 de julho, com a participação dos Coordena-
dores e demais interessados, bem como a Corregedoria. 
No pertinente às demandas da área de família, no que diz 
respeito à utilização do aplicativo WhatsApp, informa que 
todos que têm procurado a Administração para intermediar 
a citada situação, a Defensoria já vem fazendo a devida 
interlocução com o Tribunal de Justiça, seja pela atuação 
da Família, seja Cível, inclusive em contato direto também 
como os Defensores Públicos da Zona Leste, revelando-se 
surpreso com o relato da Corregedora, vez que informaram 
que qualquer dificuldade seria repassado pela Coordena-
ção à Administração, destacando, nesse sentido, que a De-
fensoria-Geral está à disposição para fazer essa interlocu-
ção, apoiando a atuação dos Defensores, defendendo seus 
garantias e prerrogativas, bem como e sobretudo preservar 
os direitos e interesses de nossos assistidos, que é a razão 
de ser da Defensoria Pública. Com a palavra, a Exma. Sra. 
Conselheira Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta manifes-
tou-se destacando ser salutar a participação da Corregedo-
ria nas reuniões por entender que, quanto mais pessoas 
estiverem presentes para apoiar a atuação dos Defensores 
Públicos, no sentido de atender satisfatoriamente o assis-
tido, quanto melhor. IV – RELATO DA SECRETÁRIA EXE-
CUTIVA. A Secretária Executiva informou que, conforme 
Decisão do Colegiado na Reunião passada, foi criado item 
“VOTOS” no campo do Conselho Superior no site da De-
fensoria Pública, constando o voto da Exma. Sra. Conse-
lheira Pollyana Souza Vieira e que irá alimentar o site com 
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os votos de 2020 e com os demais a partir de agora, à ex-
ceção dos sigilosos. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO 
SERVIDOR E DO CIDADÃO. Inscrita, a Exma. Sra. Defen-
sora Pública Dra. Viviane Maran passou a se manifestar-
se: Informou que soube desde ontem que está havendo 
uma certa imposição por parte da Magistrada da 3ª Vara de 
Família para que as audiências sejam pelo aplicativo What-
sApp, destacando que, na semana passada, participou das 
audiências, mas pela plataforma do Tribunal de Justiça, re-
conhece a dificuldade dos assistidos, que muitas das vezes 
não possuem internet adequada, mas que aos poucos as 
audiências aconteceram. No entanto, percebendo a ten-
dência de se migrar para o aplicativo WhatsApp, vem ma-
nifestar sua contrariedade vez que entende ser uma plata-
forma que não apresenta a devida segurança aos assisti-
dos, prejudicando sobremaneira o ato processual, pois, 
uma vez não gravada, passível de questionamento pelas 
partes. Em resposta, o Exmo. Sr. Presidente destacou en-
tender que o problema já foi posto no início da reunião, mas 
salientou que as providências serão tomadas, mas, antes 
haverá reunião com a coordenação de família, para levan-
tamento de dados e alinhamento de atuação para poder 
efetivar a interlocução com o Tribunal de Justiça e sua área 
de família. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS: 1) PRO-
CESSO Nº 20000.006135/2020-DPE/AM. INTERES-
SADO: VITOR DE OLIVEIRA MONTENEGRO. AS-
SUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2019-
CSDPE/AM. Distribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. 
Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda para 
relatoria. 2) PROCESSO Nº 20000.001XX9/2020-DPE/AM. 
INTERESSADA: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: 
COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMA-
ÇÃO. Distribuído ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo Ger-
mano Ribeiro Penha. O Exmo. Sr. Presidente verificou a 
interposição de Questão de Ordem pela Corregedoria, 
sendo necessário, portanto, deliberação a respeito, ainda 
nesta reunião, em caráter sigiloso, por se tratar de pro-
cesso confidencial. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, 
DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 
20000.010328/2019-DPE/AM. INTERESSADO: ARTHUR 
SANT’ANNA FERREIRA MACEDO E OUTROS. AS-
SUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2019-
CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 
POLLYANA SOUZA VIEIRA. Após a leitura do relatório 

pela Exma. Sra. Relatora, foi franqueada a palavra aos in-
teressados, Exmos. Srs. Defensores Públicos Dr. Arthur 
Macedo, Dra. Priscila Lima e Dr. André Munhoz, que ratifi-
caram os argumentos do requerimento apresentado. Re-
gistrada a saída do Exmo. Sr. Presidente Dr. Ricardo Quei-
roz de Paiva, assumindo o Exmo. Sr. Subdefensor Público-
Geral, Dr. Thiago Nobre Rosas. Lido o voto pela Relatora. 
Após as deliberações e o retorno do Exmo. Sr. Defensor 
Público-Geral, por unanimidade, o Colegiado acolheu o 
voto da Exma. Relatora que, embora entendendo como le-
gítimo e razoável o pedido de melhoria na estrutura de pes-
soal nas 25ª, 26ª e 27ª Defensorias Públicas de 1º Instância 
Criminal, com instrumentos capazes de auxiliar na execu-
ção dos trabalhos e demandas apresentada,  votou pelo 
não acolhimento do pedido de criação de um novo órgão 
de atuação, por entender que, pelos números e argumen-
tos apresentados pelos requerentes, não restou demons-
trada a real necessidade dessa alteração. 2) PROCESSO 
Nº 20000.010356/2019-DPE/AM. INTERESSADA: ESUD-
PAM. ASSUNTO: CRIAÇÃO DA REVISTA DA ESUD-
PAM. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE 
PEREIRA DE SOUZA. Pedido de vista pelo Exmo. Sr. Pre-
sidente Dr. Ricardo Queiroz de Paiva. 3) PROCESSO Nº 
20000.003847/2020-DPE/AM. INTERESSADA: CORRE-
GEDORIA-GERAL. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DO REGI-
MENTO INTERNO DA CORREGEDORIA-GERAL. Apro-
vada por unanimidade. Conforme decidido no Expediente, 
o Colegiado passa a deliberar, de forma sigilosa, acerca da 
Questão de Ordem do Processo nº 2, do item IX do Expe-
diente, produzindo Ata Exclusiva, que será anexada aos 
autos. E por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. 
Sr. Presidente do Conselho Superior deu a presente ses-
são por encerrada, às 16:15h. Eu, Erika Serrão Folhadela, 
Secretária Executiva do Conselho Superior, digitei a pre-
sente ata, que vai por todos assinada.  
 
 


		2020-07-24T15:26:50-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-07-24T15:27:18-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191


		2020-07-24T15:27:41-0400
	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191




