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ATO NORMATIVO Nº 05/2020-GDPG/DPE/AM 
 

Dispõe sobre medidas temporárias para 

redução das possibilidades de 

transmissão do Coronavírus; regula a 

suspensão de atendimentos, no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no exercício das atribuições previstas no 

artigo 9º, da Lei Complementar n. 01 de 30 de março de 

1990, bem como nos artigos 97-A, incisos II e III, da Lei 

Complementar nº 80/1994; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 

– OMS – declarou, em 11.03.2020, pandemia mundial do 

Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Ato Normativo n.º 04/2020-

GDPG/DPE/AM, editado e publicado por esta Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas. 

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do 

Amazonas decretou, no dia 16.03.2020, situação de 

emergência na saúde pública pelo prazo de 120 (cento e 

vinte) dias e suspendeu atividades, eventos e ações pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, para o enfrentamento inicial e 

combate ao novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que o Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, no dia 13.03.2020, suspendeu pelo prazo de 

15 dias todas as audiências judiciais, à exceção das 

audiências de custódia; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de providências 

visando à redução das possibilidades de transmissão do 

coronavírus, preservando-se as atividades da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas,  

 

RESOLVE:  

 

Art. 1.º Ficam suspensos atendimentos ordinários aos 

assistidos no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas pelo prazo de 15 (quinze) dias, tanto na capital 

quanto no interior. 

 

§ 1.º As atividades de serviço interno das unidades 

(atividade fim e meio) serão mantidas, com o cumprimento 

de prazos e prática de demais atos necessários cabíveis 

para o funcionamento do órgão. 

 

§ 2.º Ficam mantidos os atendimentos com natureza 

urgente de acordo com rol exemplificativo abaixo: 

 

I - casos que envolvam direito à vida e à saúde; 

II - tutelas de urgência; 

III - réu preso; 

IV - prisão civil por alimentos; 

V - prazos processuais em curso; 

VI - demais questões que se enquadrem como caso de 

plantão. 
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§ 3.º O órgão de execução, a seu critério, poderá 

classificar como urgente demais situações e prestar o 

atendimento que entender cabível. 

 

Art. 2.º Ficam suspensas todas as viagens oficiais no 

âmbito da DPE/AM, seja de avião, barco ou lancha, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Art. 3.º Ficam suspensos os agendamentos pelo Disk 129 

e sistema on-line pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo-

se proceder com o devido bloqueio de datas. 

 

§ 1.º A Diretoria de Comunicação e o Disk 129 deverão 

dar ampla divulgação do presente ato e demais 

esclarecimentos ao público em geral. 

 

§ 2.º A Diretoria de Tecnologia da Informação procederá 

com estudo de viabilidade de atendimento telefônico pelas 

unidades descentralizadas, a fim de estabelecer 

comunicação direta entre o órgão de atuação e seus 

assistidos. 

 

Art. 4.º O regime de teletrabalho, quando cabível e 

requerido, será estabelecido pela respectiva chefia 

imediata, com comunicação à Diretoria Administrativa. 

 

Art. 5.º Os membros e servidores que entrarem em regime 

de quarentena, por força do Ato Normativo n.º 004/2020-

GDPG/DPE/AM, devem permanecer nas suas comarcas 

de atuação funcional, salvo autorização do Defensor 

Público Geral e comunicação à Corregedoria Geral. 

 

Art. 6.º Ficam mantidas as disposições do Ato Normativo 

n.º 004/2020-GDPG/DPE/AM que não conflitarem com o 

presente Ato Normativo. 

 

Art. 7.º O casos omissos serão dirimidos pelo Defensor 

Público Geral. 

 

Art. 8.º  Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação, com validade de 30 (trinta) dias, prorrogáveis 

a critério do Defensor Público-Geral. 

 

 

Manaus, 17 de março de 2020. 

 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
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