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PORTARIA N.º 565/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, 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 Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado 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 natureza essencial da atividade 
desenvolvida por esta Instituição e a imprescindibilidade 
de se assegurar condições mínimas para a sua 
continuidade em necessária compatibilidade com a 
preservação da saúde dos usuários e da população em 
geral, assim como de membros, servidores, 
colaboradores e estagiários; 
CONSIDERANDO o volume de demandas apresentadas 
na área de direito de família e a necessidade de adoção 
de medidas para contribuir com a retomada de 
atendimentos de assistência jurídica às pessoas em 
condições de hipossuficiência econômica, por meio de 
protocolos de atendimentos seguros. 
 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR os defensores e servidores abaixo 
indicados para participarem da 2ª Edição do Mutirão 
Virtual de Atendimento, no período de 14 a 18 de 
setembro de 2020: 
 

Defensores Públicos 

1 Thiago Nobre Rosas Coordenador 

2 Danilo Germano Ribeiro Penha Coordenador 

3 
Hélvia Socorro Fernandes de Castro 
Pereira Coordenadora 

Servidores 

1 Adrieda Rachel Garcia Pena 
Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

2 Adriele Maria Marinho Siqueira 
Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

3 
Alice Grazielle Figueiredo de M. Cunha 
Teixeira  

Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

4 Andrea Michiles de Lima  

Assessor da Adminis-

tração Superior DPE-

3 

5 Camila Cruz da Silva 

Assistente Técnico 

em Tecn. da Inform. 

de Defensoria 

6 Edilene de Queiroz Lopes  
Assessor Técnico I 

DPE-2 

7 Emmyle Falcão Carneiro  
Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

8 Fernanda de Oliveira Gonçalves 

Assessor da Adminis-

tração Superior DPE-

3 

9 Fernanda Silva da Encarnação 
Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

10 Francisco Helivelton Fernandes Sousa 
Assessor Técnico I 

DPE-2 

11 Georgia do Nascimento Jucá 
Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

12 Gláucia Florêncio Cunha  
Assessor Técnico II 

DPE-1 

13 Hortência dos Santos Gonçalves  
Assessor Técnico II 

DPE-1 

14 Juliana Dias Hatchwell de Almeida  
Assessor Técnico I 

DPE-2 

15 Juliany Rosina Bentes da Silva  
Assessor Técnico I 

DPE-2 

16 Karina Maria da Silva 
Analista Jurídico de 

Defensoria 
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17 Karine Casara Batista 
Chefe de Gabinete 

DPE-4 

18 Lana Catiane Furtado 
Assessor Técnico II 

DPE-1 

19 Luciana Pontes da Costa 
Assessor Técnico I 

DPE-2 

20 Mateus Mota de Souza 
Assessor Técnico I 

DPE-2 

21 Matheus Kazuo Hoshihara Carvalho 
Assessor Técnico II – 

DPE 1 

22 
Raimunda Juliane Pereira de Albuquer-

que 

Assessor Técnico I 

DPE-2 

23 Raquel Ferreira dos Santos  
Assessor Técnico II 

DPE-1 

24 Reinaldo O. Machado Gonzaga  
Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

25 Riamy Cavalcante Guimarães 
Assessor de Defensor 

Público DPE-3 

26 Rosa Olinda Rocha de Paiva 
Assessor Técnico I 

DPE-2 

27 Tatiana Dantas Dib 
Assessor Jurídico 

DPE-3 

28 Tayane de Souza Barros 
Assessor Técnico II 

DPE-1 

29 Taylor Augusto Tavares de Souza  
Assessor Técnico I 

DPE-2 

30 Victor Gabriel Fernandes Monteiro 
Assessor Jurídico 

DPE-3 

31 Victor Matos 
Assessor Técnico I 

DPE-2 

 
 
II – DETERMINAR que a atuação dos Defensores Públicos 
supramencionados não enseja qualquer remuneração e 
que os trabalhos desenvolvidos são considerados presta-
ção de relevante serviço público e designação especial 
para fins do inciso V, art.17, da Resolução n.º 004/2018-

CSDPE/AM, contando-se a cada 02 (dois) dias como uma 
designação especial para fins de pontuação; 
 
III – ATRIBUIR a gratificação prevista no art. 31, XI, da Lei 
n. 4077/2014, com redação dada pela Lei 4.831/2019, no 
valor de 80% (oitenta por cento) do adicional de nível 1, 
consoante anexo XII da referida lei, aos servidores supra-
mencionados, por dia trabalhado, no período de 14 a 18 de 
setembro de 2020. 
 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 04 de setembro de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 566/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, 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 a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, 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 or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei; 
 

RESOLVE: 
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I – DESIGNAR a Defensora Pública de 3ª Classe Kanthya 
Pinheiro de Miranda para exercer, cumulativamente, suas 
funções na 13.ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Fa-
mília, pelo período de 08 a 25 de setembro de 2020; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 30% (trinta por cento), proporcional ao período su-
pracitado, sobre os vencimentos da Defensora Pública 
mencionada neste ato, 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 regulamentado pela Resolução nº 013 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, desde que o 
membro já não perceba a vantagem em razão de outra cu-
mulação simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 04 de setembro de 
2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA Nº 001/2020 - DPE/NUDECA 

Em decorrência da situação epidemiológica do 
Coronavírus no Brasil, a 1ª Defensoria Pública de 1ª 
Instância da Infância e Juventude, a 2ª Defensoria 
Pública de 1ª Instância da Infância e Juventude, a 5ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância da Infância e 
Juventude e a 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância de 
Defesa dos Direitos Relacionados à Saúde, no 
exercício das atribuições constitucionais (Art. 134 da 
CRFB) e da Lei Complementar n.º 80/94, e 
 
CONSIDERANDO a prevalência e efetividade dos 
direitos humanos (Art. 3°-A, inciso III, LC nº 80 de 12 
de Janeiro de 1994); 
 
CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa 
humana (art. 1.º, III, da CRFB); 
 
CONSIDERANDO o exercício da defesa dos 

interesses individuais e coletivos da criança e do 
adolescente que mereçam a proteção do Estado, 
conforme Art. 4º, inciso XI da LC nº 80 de 12 de Janeiro 
de 1994;  
 
CONSIDERANDO a igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola (Art. 206, I da CRFB); 
 
CONSIDERANDO o estatuto da criança e do 
adolescente, sobre a absoluta prioridade e efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde e à educação 
(Art. 4°, Lei n° 8.069, de 13/07/1990); 
 
CONSIDERANDO a garantia da criança e do 
adolescente de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias (do Art. 208, inciso VI, Lei n° 
8.069, de 13/07/1990); 

CONSIDERANDO que o artigo 227 da Constituição 
Federal prescreve que ‘’é de dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão’’; 

CONSIDERANDO que o artigo 208 da Constituição 
Federal dispõe que o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante garantia de 
“atendimento ao educando em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde”, 
(artigo 208, VII, CF); 

CONSIDERANDO que o artigo 212 da Constituição 
prevê fontes de financiamento para os programas de 
alimentação escolar; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 23 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
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1988 que “É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V -  
proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência; 
 
CONSIDERANDO  o que dispõe o art. 6.º da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, o qual estabelece que “são direitos sociais a 
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.        (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 90, de 2015)”; 
 
CONSIDERANDO o que determina a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 
205, caput, o qual assegura “A educação, direito de 
todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho; 

CONSIDERANDO que o Marco Legal da Primeira 
Infância (Lei nº 13.257/2016), em razão da 
especificidade e relevância dos primeiros anos de vida 
no desenvolvimento infantil, determina que as políticas 
públicas sejam elaboradas e executadas para atender 
ao interesse superior da criança e à sua condição de 
sujeito de direitos e de cidadã, reduzir as desigualdades 
no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos 
da criança na primeira infância, priorizando o 
investimento público na promoção da justiça social, da 
equidade e da inclusão sem discriminação da criança, 
articular as ações setoriais com vistas ao atendimento 
integral e integrado, bem como incluindo como área 
prioritária a assistência social à família; 

 
CONSIDERANDO o que determina o Pacto 
Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais – referendado pelo Brasil por meio do 
Decreto n.º 591, de 06 de julho de 1992, o qual 
assegura em seu art. 13 que “1. Os Estados-partes no 

presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 
à educação. Concordam em que a educação deverá 
visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do sentido de sua dignidade e a 
fortalecer o respeito pelos direitos humanos e 
liberdades fundamentais. Concordam ainda que a 
educação deverá capacitar todas as pessoas a 
participar efetivamente de uma sociedade livre, 
favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e entre todos os grupos raciais, 
étnicos ou religiosos e promover as atividades das 
Nações Unidas em prol da manutenção da paz. ”; 

CONSIDERANDO que a Resolução n. 1/2020 – 
Pandemia y derechos humanos em las Américas, 
adotada pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos em 10 de abril de 2020, estabelece como 
recomendação a continuidade de acesso à educação 
considerando as peculiaridades de nível de 
desenvolvimento e capacidade de acesso, sobretudo 
em populações vulneráveis e excluídas digitalmente[1]; 

 

 

[1] Cf. Resolução n. 1/2020 – Pandemia y derechos 
humanos em las Américas, adotada pela Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos em 10 de abril de 
2020:  “64. En cuanto al derecho a la educación, los 
Estados deben disponer de mecanismos que permitan a 
los NNA seguir con el acceso a la educación y con 
estímulos que su edad y nivel de desarrollo 
requieran. En particular, los Estados deben proveer 
herramientas para que los adultos responsables 
realicen actividades con sus niños y niñas, 
privilegiando el refuerzo de los vínculos familiares y 
previniendo la violencia en el hogar. Asegurar que las 
niñas y los niños con algún tipo de discapacidad, puedan 
acceder a la educación en línea sin exclusiones, 
mediante sistemas de apoyo, estrategias de 
comunicación y contenidos accesibles. (...) 67. Dar 
atención especial a los niños, niñas y adolescentes, que 
viven en la calle o en zonas rurales. Las medidas de 
atención especial deben considerar las condiciones 
económicas y sociales y, además, considerar que 
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los efectos de la pandemia son diferenciados para 
cada grupo poblacional de NNA debido al contexto 
social en que están insertados, incluida la brecha 
digital. La Comisión recomienda que los Estados usen 
de los medios de comunicación para garantizar el 
acceso a la educación a todos los NNA sin ningún tipo 
de discriminación.” 

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 prevalência e efetividade 
dos direitos humanos; 
 
CONSIDERANDO a relevância que a Lei 
Complementar 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 extrajudicial 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 a Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas tem por função assegurar, de 
forma integral e gratuita, a promoção dos direitos 
humanos, por meio de assistência jurídica e da defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, aos necessitados; 
 
CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) qualificou o 
surto do novo Coronavírus (COVID-19) como 
pandemia; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 que 
dispõe sobre as medidas para enfrentamento de 
emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus, que reafirma 
medidas em consonância com o pleno respeito à 
dignidade, aos direitos humanos e às liberdades 
fundamentais das pessoas, e atribui ao Ministério da 
Saúde a competência para regulamentar a lei de 
enfrentamento da emergência de saúde pública; 
 
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos 
termos da Portaria no 188 do Ministério da Saúde, de 
3 de fevereiro de 2020;  
 
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em 
Saúde Pública em âmbito estadual através do Decreto 
n.º 42.061, de 16 de março de 2020; 
 
CONSIDERANDO a edição do Decreto n.º 42.100, de 
23 de março de 2020, que declara Estado de 
Calamidade Pública, para os fins do artigo 65 da Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, 
em razão da grave crise de saúde pública decorrente 
da pandemia da COVID-19, e suas repercussões nas 
finanças públicas do Estado do Amazonas; 
 
CONSIDERANDO que o município de Manaus ainda 
mantém aulas no esquema ensino à distância, em 
razão da pandemia ocasionada pelo vírus SARS-CoV-
2; 
 
CONSIDERANDO a existência de reclamações junto 
à Defensoria da Infância quanto a não continuidade no 
fornecimento de merenda escolar pela rede municipal 
de ensino no período de pandemia do Covid-19, 

 

[1] Disponível em: https://bit.ly/3hCyjdR 

 
RESOLVEM: 

 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de Dano 
Coletivo (PADAC) para averiguação do acesso de 
todas as famílias, inclusive aquelas não inscritas no 
“Programa Bolsa Família do Governo Federal” ou 

https://bit.ly/3hCyjdR
https://bit.ly/3hCyjdR
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outros programas com crianças matriculadas na rede 
de ensino pública municipal aos programas 
implantados pelo Município de Manaus “Nossa 
Merenda” e “Hora da Merenda”, ou qualquer outro 
programa Municipal que supra a falta de alimentação 
presencial das crianças nas escolas;  
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral acerca da 
instauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR a população amazonense, em geral, 
acerca da instauração do presente PADAC, de forma 
a viabilizar  o encaminhamento das reclamações, 
informações, demandas, solicitações e 
questionamentos afetos de forma centralizada; 
 

DETERMINO: 
 
1. OFICIAR a Secretaria Municipal de Educação -
SEMED - para que informe sobre o atual status do 
fornecimento de alimentação para todos os alunos, 
sem qualquer exceção, da rede municipal, no prazo de 
72hs; 
 
2. OFICIAR à Fundação em Vigilância Sanitária - FVS 
do Estado do Amazonas para informar sobre o mais 
recente Protocolo com as medidas sanitárias para o 
enfrentamento da COVID-19 nas escolas públicas 
municipais e estaduais destinadas à segurança dos 
alunos do ensino fundamental, e, considerando o atual 
cenário da pandemia informar sobre  a recomendação 
ou a classificação da segurança das crianças no 
retorno às aulas presenciais, informar, ainda, se é 
possível colocar a prática exitosa do “Sistema de 
Vigilância Ativa nas Escolas” notadamente da rede 
pública  municipal.de ensino fundamental; 
 
3. OFICIAR à Comissão Parlamentar Municipal e 
Estadual dos direitos da criança e do adolescente, 
para, querendo, acompanhar as diligências e/ou 
contribuir com os objetivos da presente Portaria, de 
forma a assegurar que o retorno às aulas presenciais 
ocorram de forma segura e com ampla participação do 
Poder Legislativo estadual e municipal; 

4. Oficiar a UNICEF-AM para que apresente relatório 
técnico sobre o possível retorno das aulas presenciais 
da rede pública do ensino fundamental, sobretudo na 
cidade de Manaus - AM; 
 
5. OFICIAR, com as nossas homenagens, o 
movimento social “Todos pela Educação”, por meio do 
site: https://www.todospelaeducacao.org.br/ 
objetivando informar sobre nossas ações e obter o 
parecer técnico atualizado, considerando a redução 
dos índices de contaminação pelo Novo Coronavírus 
no Estado do Amazonas e sobre a possibilidade de 
retorno às aulas presenciais na rede pública municipal 
e estadual de ensino fundamental. 
 
2. EXPEDIR RECOMENDAÇÃO sobre o direito 
fundamental à educação de qualidade e à alimentação 
por decorrência do ensino regular básico, mesmo que 
nas modalidade remota ou semi-presencial, 
destacando-se a universalidade e obrigatoriedade da 
obrigação, sobretudo no presente período de 
pandemia. 
 
DETERMINAM, ainda, que seja dada ampla 
divulgação deste PADAC, além do envio de cópia ao 
Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, a fim de dar-lhe a 
publicidade devida. 
 
Após, voltem conclusos para posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
Manaus, 03 de setembro de 2020. 
  

Mario Lima Wu Filho 
Defensor Público 

 
Clóvis Roberto Soares Muniz Barreto 

Defensor Público 
 

Juliana Linhares de Aguiar Lopes 
Defensora Pública  

 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto 

Defensor Público 

https://www.todospelaeducacao.org.br/
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