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PORTARIA N.º 417/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das 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 a prática de atos de gestão administrativa e finan-
ceira da Defensoria Pública, na forma do art. 9º, inciso XII 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990; 
CONSIDERANDO a Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, recentemente alterada pela Lei n° 4.831/2019, que 
institui o Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações; 
CONSIDERANDO a necessidade de expansão do atendi-
mento no interior do Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o teor do Processo n° 
20000.003064/2020-21;  
CONSIDERANDO o teor das Portarias nº 392/2020-
GDPG/DPE/AM e nº 409/2020-GDPG/DPE/AM  
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR, a contar do dia 01.06.2020, os servidores 
indicados na tabela abaixo para compor o Projeto “Adote 
uma Comarca”, com atuação junto à(s) Comarca(s) do 
respectivo Defensor Público: 
 

Defensor Pú-
blico 

Comarca(s) Servidor(a) 

Ricardo Queiroz 
de Paiva 

Rio Preto da 
Eva e Careiro 
da Várzea 

Tayane de 
Souza Barros 

Marco Aurélio 
Martins da Sil-
vas  

Codajás e Be-
ruri  

Reinaldo Oli-
veira Machado 
Gonzaga  

Christiano Pi-
nheiro da Costa 

Iranduba (2ª 
vara) e Anamã 

Michele Noê-
mia Mendes 
Monteiro  

Fernando Fi-
gueiredo Prestes  

Lábrea e Auta-
zes 

Georgia do 
Nascimento 
Juca 

Arthur Sant’anna 
Ferreira Ma-
chado  

Boca do Acre e 
Careiro Casta-
nho  

Paulo Gui-
lherme Amorim 
Teles  

Danilo Germano 
Ribeiro Penha  

Iranduba (2ª 
vara) e Barcelos 

Gianluca Aze-
vedo Conte de 
Melo  

Thiago Nobre 
Rosas  

Coari (1ª e 2ª 
varas) e Presi-
dente Figuei-
redo  

Adrieda Rachel 
Garcia Pena 

Diêgo Luiz Cas-
tro Silva  

Manacapuru (1ª 
vara) 

Emmyle Falcão 
Carneiro  

Rodolfo Pinheiro 
Bernardo Lôbo  

Manacapuru (2ª 
vara) 

Lana Catiane 
Furtado da Ro-
cha 

 

II- ATRIBUIR o Adicional Nível 6, a contar de 

01.06.2020, constante no anexo XII da Lei Estadual n. 

4.077/2014 com as alterações dadas pela Lei Estadual 

nº 4.831/2019, para os servidores acima indicados pelo 

cumprimento do trabalho estabelecido no item I; 

III– SUSPENDER o pagamento do Adicional mencio-

nado no inciso II quando os servidores estiverem usu-

fruindo férias, folgas ou licenças. 

 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS,  
Manaus, 01 de junho de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Defensor Público Geral do Estado em exercício 
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PORTARIA N.º 421/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-

das 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 Defenso-

ria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, 

inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de 

março de 1990; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 002/2013-CSDPE/AM, 

que regulamenta o Plantão dos Defensores Públicos do 

Estado do Amazonas e dos servidores, com recentes al-

terações promovidas pela Resolução nº 015/2019-

CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 

DPE/AM, edição nº 1.1017, de 17 de junho de 2019; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 015/2020-

GDPG/DPE/AM, que estabeleceu a Comissão de Plantão 

e Custódia da Defensoria Pública para os períodos de 13 

de janeiro a 05 de julho de 2020; 

CONSIDERANDO o processo administrativo nº 

3341/2020, cuja decisão implicou em alteração da escala 

do plantão do 1º semestre de 2020, 

RESOLVE: 

 

I – ALTERAR a Portaria n.º 015/2020-GDPG/DPE/AM, 

publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 

n.º 1.150, de 09 de janeiro de 2020 para; 

II – AUTORIZAR e FORMALIZAR a substituição da As-

sessora Carolina Palheta de Araújo pelo Assessor Ga-

briel Tabosa dos Reis Jacob, no Plantão Criminal, no 

período de 22/06/2020 a 26/06/2020, constante no 

anexo XII; 

V – O Anexo XII da Portaria n.º 015/2020-

GDPG/DPE/AM, passa a viger com a composição de Co-

missão de Plantão da Defensoria Pública em anexo único. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, Manaus, 04 de junho de 2020. 

 

Thiago Nobre Rosas 

Defensor Público Geral do Estado do Amazonas em 

exercício 

 

ANEXO ÚNICO 
Portaria nº 421/2020-GDPG/DPE/AM 

 
ANEXO I 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 13/01 a 19/01 20/01 a 26/01 27/01 a 02/02 

Cível 
Leonardo Cu-
nha e Silva de 

Aguiar 

Suelen Paes dos 
Santos Menta 

Luiz Maurício 
Oliveira Bastos 

Família 
Regina Maria 
Jansen P. de 

Araújo Simões 

Maria Fátima 
Loureiro 

Beatriz Botinelly 
Cunha e Silva 

Criminal 
Miguel Henri-
que Tinoco de 

Alencar 

Nilson Gomes 
Oliveira Meireles 

 

Antônio Ederval 
de Lima 

Custódia 1 
Miguel Henri-
que Tinoco de 

Alencar 

Nilson Gomes 
Oliveira Meireles 

 

Antônio Ederval 
de Lima 

Custódia 2 
Luise Torres de 

Araújo Lima  
Juliana Linhares 
de Aguiar Lopes 

Inácio de Araújo 
Navarro 

 
ANEXO II 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
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 13/01 a 19/01 20/01 a 26/01 27/01 a 02/02 

Cível 
Lorrane Rafa-
elle Pesqueira 

Tuma 
Samuel Hebron  

Fernanda Silva 
da Encarnação 

Família 
Camila Morato 
Melo de Souza 

Fellipe Italo Lima 
Passos 

Luciana Pontes 
da Costa 

Criminal 
Dennis Bar-

bosa Maquiné 
Paulo Guilherme 

Amorim Teles 
Gabriel Tabosa 
dos Reis Jacob 

Criminal 
Luís Maurício 
Gusmão Dutra 

Jorge Eduardo 
Queiroz Tobias 

Joana Macedo 
Abdel Hai Ah-

moud 

Informática 
Dimas Aze-
vedo de Oli-

veira 

Laércio Timóteo 
da Silva Júnior 

Francisco Heli-
velton Fernan-

des Sousa 

Auxiliar 
DPE I 

José Marques 
Gonçalves Jú-

nior 

Alysson Fran-
cisco Moura Frei-

tas 

Paulo Roberto 
de Carvalho 

 
ANEXO III 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 
03/02 a 
09/02 

10/02 a 
16/02 

17/02 a 
23/02 

24/02 a 
01/03 

Cível 

Manuela 
Cantanhede 
Veiga Antu-

nes 

Christiano 
Pinheiro 
da Costa 

José Ivan 
Benaion Car-

doso 

Wilson Oli-
veira de 
Melo Ju-

nior 

Família 
Leonardo Fi-

gliuolo 

Vitor de 
Oliveira 

Montene-
gro 

Mário Lima 
Wu Filho 

Kanthya 
Pinheiro 
de Mi-
randa  

Crimi-
nal 

Wilsomar de 
Deus Fer-

reira  

Nilson Go-
mes Oli-

veira Mei-
reles 

 

Fernando Fi-
gueiredo Se-
rejo Mestri-

nho  

Eduardo 
Cesar Ra-
bello Itu-

assú 

Custó-
dia 1 

Wilsomar de 
Deus Fer-

reira  

Nilson Go-
mes Oli-

veira Mei-
reles 

 

Fernando Fi-
gueiredo Se-
rejo Mestri-

nho  

Eduardo 
Cesar Ra-
bello Itu-

assú 

Custó-
dia 2 

Ellen Cristine 
Alves de 

Melo 

Sergio En-
rique 

Ochoa 
Guima-

rães 

Nilson Go-
mes Oliveira 

Meireles  

Wilsomar 
de Deus 
Ferreira 

 
ANEXO IV 

Portaria nº 014/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 
03/02 a 
09/02 

10/02 a 
16/02 

17/02 a 
23/02 

24/02 a 
01/03 

Cível 
Renata Pa-
trícia Torres 

dos Reis 

Michele Noê-
mia Mendes 

Monteiro 

Maria Di-
zanira 

Pontes La-
ges 

Renata 
Patrícia 

Torres dos 
Reis 

Família 
Gláucia Flo-
rêncio Cu-

nha 

Alice Grazi-
elle de Me-

nezes Cunha 
Teixeira 

Ana Flávia 
de Brito 
Caval-
cante 

Raimunda 
Juliane 

Pereira de 
Albuquer-

que 

Criminal 
Luís Maurí-
cio Gusmão 

Dutra 

Paulo Gui-
lherme Amo-

rim Teles 

Dennis 
Barbosa 
Maquiné 

Aline Lima 
Moraes 

Criminal 
Gabriel Ta-
bosa dos 

Reis Jacob 

Reinaldo Oli-
veira Ma-

chado Gon-
zaga 

Joana Ma-
cedo Ab-
del Hai 

Ahmoud 

Karina 
Maria 
Silva 

Informá-
tica 

Camila Cruz 
da Silva 

Dimas Aze-
vedo de Oli-

veira 

Francisco 
Helivelton 
Fernandes 

Sousa 

Sérgio Au-
gusto dos 
Passos 
Aroncha 

Auxiliar 
DPE I 

Alípio Lopes 
de Oliveira 

Filho 

Janderlan 
Falcão Pe-

reira 

Ivan da 
Silva Vas-
concelos 

Waldir Ro-
sas dos 

Santos Fi-
lho 

 
ANEXO V 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 
02/03 a 
08/03 

09/03 a 
15/03 

16/03 a 
22/03 

23/03 a 
29/03 

30/03 a 
05/04 

Cível 

Rafael Vi-
nheiro 

Monteiro 
Barbosa 

Christiano 
Pinheiro 
da Costa  

Arlindo 
Gonçal-
ves dos 
Santos 
Neto  

 
Vitor 

Kikuda 
Fernando 

Figuei-
redo 

Prestes 

Fa-
mília 

Marco Au-
rélio Mar-

tins da 
Silva 

Antonio 
Caval-

cante de 
Albuquer-
que Junior 

Helom 
Cesar 

da Silva 
Nunes 

 
Heloísa 
Helena 
Queiroz 
de Ma-

tos 
Canto 

Sarah de 
Sousa 
Lobo 
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Cri-
minal 

Larissa Vi-
anez 

Sant’anna 
F. Macedo  

Arthur 
Sant’anna 
Ferreira 
Macedo 

Ulysses 
Silva 

Falcão  

 
Suyanne 
Soares 
Loiola 

Danilo 
Germano 
Ribeiro 
Penha  

Cus-
tódia 

1 

Larissa Vi-
anez 

Sant’anna 
F. Macedo  

Arthur 
Sant’anna 
Ferreira 
Macedo 

Ulysses 
Silva 

Falcão  

 
Suyanne 
Soares 
Loiola 

Danilo 
Germano 
Ribeiro 
Penha  

Cus-
tódia 

2 

Lorena 
Torres do 
Rosário 

Theo Edu-
ardo Ri-

beiro Fer-
nandes 

Moreira da 
Costa 

Felipe 
Figuei-
redo 

Serejo 
Mestri-

nho 

 
Kanthya 
Pinheiro 
de Mi-
randa 

Messi El-
mer Vas-
concelos 
Castro 

 
 

ANEXO VI 
Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 

 

 
02/03 a 
08/03 

09/03 a 
15/03 

16/03 
a 

22/03 

23/03 a 
29/03 

30/03 a 
05/04 

Cí-
vel 

Maria Di-
zanira Pon-
tes Lages 

(dia: 02/03); 
Taize Mo-

rais Si-
queira 

(dias: 03 a 
06/03); Juli-
ana Mieko 
Rodrigues 
Oka (dias 

07 e 08/03) 

Michele 
Noêmia 
Mendes 
Monteiro 

Tulio 
Ri-

cardo 
Oli-

veira  

 
Luisa 
Maria 
Rocha 

Miranda 
Braga Renata Pa-

trícia Torres 
dos Reis 

Fa-
mí-
lia 

Reinaldo 
Oliveira Ma-
chado Gon-

zaga 

Raquel 
Ferreira 
dos San-

tos 

An-
dreza 
dos 
San-
tos 
Oli-

veira 

Lana 
Catiane 
Furtado 
da Ro-

cha 

Ana Flávia 
de Brito Ca-

valcante 
 

Cri-
mi-
nal 

Gabriel Ta-
bosa dos 

Reis Jacob 

Aline Lima 
Moraes 

Jorge 
Edu-
ardo 
Quei-
roz 
To-
bias 

Luís 
Maurí-

cio Gus-
mão 
Dutra 

Joana Ma-
cedo Abdel 
Hai Ahmoud 

Cri-
mi-
nal 

Dennis Bar-
bosa Ma-

quiné 

Carolina 
Palheta de 

Araújo 

Den-
nis 

Bar-
bosa 
Ma-

quiné  

Paulo 
Gui-

lherme 
Amorim 
Teles 

Reinaldo 
Oliveira Ma-
chado Gon-

zaga 

In-
for-
má-
tica 

Sérgio Au-
gusto dos 
Passos 
Aroncha 

Camila 
Cruz da 

Silva 

Laér-
cio 

Timó-
teo 
da 

Silva 
Jú-
nior 

Rudson 
Fernan-
des Nu-

nes 

Camila Cruz 
da Silva 

Au-
xi-
liar 
DPE 

I 

Paulo Ro-
berto de 
Carvalho 

Sérgio dos 
Santos 
Silva 

Jan-
der-
lan 
Fal-
cão 
Pe-
reira 

 
Sérgio 

dos 
Santos 
Silva 

Ricardo Jar-
bas de Oli-

veira 

 
 

ANEXO VII 
Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 

 

 
06/04 a 
12/04 

13/04 a 
19/04 

20/04 a 
26/04 

27/04 a 
03/05 

Cível 
Rosimeire de 
Oliveira Bar-

bosa 

Christiano 
Pinheiro da 

Costa 

 
Rafael Vi-

nheiro Mon-
teiro Bar-

bosa 

Larisse 
Silva Oli-

veira 

Família 

Petra Sofia 
Portugal 

Mendonça 
Ferreira 

Elias Cruz 
Lima Junior 
(13 e 14/04) 

Sarah de 
Sousa Lobo 
(15 a 19/04) 

Karlla Alynne 
Queiroz 

d’Oliveira 

Carolina 
Matos 

Carvalho 
Norões 

Crimi-
nal 

Maurílio Ca-
sas Maia 

Daniel Britto 
Freire Araújo 

Eduardo Au-
gusto da 

Silva Dias 

Karleno 
José Pe-

reira 

Custó-
dia 1 

Maurílio Ca-
sas Maia 

Daniel Britto 
Freire Araújo 

Item X da 
Portaria 

371/2020 

Item II da 
Portaria 

382/2020 

Custó-
dia 2 

Viviane Pa-
tricia Maraan 

 
Diego Luiz 

Castro Silva 

Item X da 
Portaria 

371/2020 

Item II da 
Portaria 

382/2020 

 
ANEXO VIII 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 
06/04 a 
12/04 

13/04 a 
19/04 

20/04 a 
26/04 

27/04 a 
03/05 

Cível 
Raquel Fer-

reira dos 
Santos 

Michele Noê-
mia Mendes 

Monteiro 

Daniella de 
Albuquerque 

Magnani 

Juliana 
Dias  

Hatchwell  
de Al-
meida 
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Família 
Filadelfo 
Moncayo 
Gayma 

Gláucia Flo-
rêncio Cu-

nha 

Luciana Pon-
tes Costa 

Taylor Au-
gusto Ta-
vares de 
Souza 

Crimi-
nal 

Joana Ma-
cedo Abdel 
Hai Ahmoud 

Luís Maurí-
cio Gusmão 

Dutra 

Gabriel Ta-
bosa dos 

Reis Jacobs 

Carolina 
Palheta de 

Araújo 

Crimi-
nal 

Jorge Edu-
ardo Queiroz 

Tobias 

Aline Lima 
Moraes 

Gianluca 
Azevedo 
Conte de 

Melo 

Reinaldo 
Oliveira 

Machado 
Gonzaga 

Infor-
mática 

Rudson Fer-
nandes Nu-

nes 

Francisco 
Helivelton 
Fernandes 

Sousa 

Sérgio Au-
gusto dos 
Passos 
Aroncha 

Camila 
Cruz da 

Silva 

Auxiliar 
DPE I 

Janderlan 
Falcão Pe-

reira 

Ricardo Jar-
bas  de Oli-

veira 

Janderlan 
Falcão Pe-

reira 

Aldener 
Maciel da 

Silva 

 
ANEXO IX 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 
04/05 a 
10/05 

11/05 a 
17/05 

18/05 a 
24/05 

25/05 a 31/05 

Cível 

Arlindo 
Gonçalves 
dos San-
tos Neto 

Dâmea 
Mourão 

Telles de 
Menezes 

Ali Assaad 
Hamade 

de Oliveira 

Wilson Oliveira 
de Melo 

Família 

Pollyana 
Gabrielle 
Souza Vi-

eira 

Carol Re-
gina Xa-

vier Rocha 

Marcelo 
da Costa 
Pinheiro 

Mária Fátima 
Loureiro 

 

Crimi-
nal 

André Ri-
cardo An-
tonovicz 
Munhoz 

Nilson Go-
mes Oli-

veira Mei-
reles 

Laiane 
Tammy 
Abati 

Suyanne Soa-
res Loiola 

Custó-
dia 1 

Item II da 
Portaria 

382/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da Por-
taria 

394/2020 

Custó-
dia 2 

Item II da 
Portaria 

382/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da Por-
taria 

394/2020 

 
ANEXO X 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 04/05 a 10/05 
11/05 a 
17/05 

18/05 a 24/05 25/05 a 
31/05 

Cí-
vel 

Taize Moraes 
Siqueira 

Geórgia 
do Nasci-

mento 
Jucá 

Renata Patrícia 
Torres dos 

Reis 

Fernanda 
Silva da En-

carnação 

 

Fa-
mí-
lia 

Luciana Pon-
tes da Costa 

Tatiana 
Dantas 

Dib 

Juliany Rosina 
Bentes da Silva 

Raimunda 
Juliane Pe-
reira Albu-
querque 

Cri-
mi-
nal 

Paulo Gui-
lherme Amo-

rim Teles  
 

Gabriel 
Tabosa 
dos Reis 

Jacob 

Dennis Bar-
bosa Maquiné 

Joana Ma-
cedo Abdel 
Hai Ahmoud 

Cri-
mi-
nal 

Carolina Pa-
lheta de Ara-

újo  
 

Jorge 
Eduardo 
Queiroz 
Tobias 

Aline Lima Mo-
raes 

Luís Maurí-
cio Gusmão 

Dutra 

In-
for-
má-
tica 

Francisco He-
livelton Fer-

nandes Sousa 

Laércio Ti-
móteo da 
Silva Jú-

nior 

Rudson Fer-
nandes Nunes 

Sérgio Au-
gusto dos 
Passos 
Aroncha 

Au-
xi-
liar 
DPE 

I 

Alyson Fran-
cisco Moura 

Freitas 

Sérgio dos 
Santos 
Silva 

Ricardo Jarbas 
de Oliveira 

Sérgio dos 
Santos Silva 

 
ANEXO XI 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 
01/06 a 
07/06 

08/06 a 
14/06 

15/06 a 
21/06 

22/06 a 
28/06 

29/06 a 
05/07 

Cível 
Nairo 
Aguiar 

Cordeiro 

Theo 
Eduardo 
Ribeiro 
Fernan-
des Mo-
reira da 
Costa 

Fer-
nando 
Figuei-
redo 

Prestes  

Maria Do-
mingas 
Gomes 
Laran-
jeira 

Rafael 
Vinheiro 
Monteiro 
Barbosa 

Fa-
mília 

Ana Re-
gina 

Souza  

Felipe Fi-
gueiredo 
Serejo 
Mestri-

nho 

Lorena 
Torres 

do Rosá-
rio 

 
Juliana 
Inoue 

Mariano   

 
Ellen 

Cristine 
Alves de 

Melo 

Cri-
minal 

Bruno 
Henrique 

Soré 

Roger 
Moreira 
de Quei-

roz  

Ana Ka-
roline 

dos San-
tos Pinto 

Priscila 
Ferreira 
de Lima 

Juliana 
Inoue 

Mariano 

Cus-
tódia 

1 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 
e Juliana 

Inoue 
Mariano 
(a contar 

de 
03.07.20) 
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Cus-
tódia 

2 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 

Item II da 
Portaria 

394/2020 
e Karlla 
Allyne 

Queiroz 
d’Oliveira 
(a contar 

de 
03.07.20) 

 
ANEXO XII 

Portaria nº 015/2020-GDPG/DPE/AM 
 

 
01/06 a 
07/06 

08/06 a 
14/06 

15/06 a 
21/06 

22/06 a 
28/06 

29/06 a 
05/07 

Cí-
vel 

Adriano 
César 

Lins Car-
los 

Luisa Ma-
ria Rocha 
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Sousa 
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Camila Cruz 
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I 

Alyson 
Francisco 

Moura 
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Aldener 
Maciel da 

Silva 

Jander-
lan Fal-
cão Pe-

reira 

Ricardo 
Jarbas 
de Oli-
veira 

Sérgio dos 
Santos Silva 

 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 20 

DE MAIO DE 2020 

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, 
às 14h, por videoconferência, reuniu-se, em Sessão Ex-
traordinária, o Conselho Superior, eleito em 29 de novem-
bro de 2019 e empossado em 10 de janeiro de 2020, sob 
a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. Ri-
cardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. Presentes os 
Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago No-
bre Rosas e Dra Melissa Souza Credie Borborema, pela 
1ª Classe: Dr. Marco Aurélio Martins da Silva e Dra. Adri-
ana Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª Classe: Dr. Danilo 
Germano Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; 
pela 3ª Classe: Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho e 
Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa; e 
pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e 
Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o Presidente 
da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas – 
ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçal-
ves dos Santos Neto. Constatado o quórum regular de 
funcionamento do Órgão Colegiado, foi declarada aberta 
a Reunião e o Conselho passou a deliberar. EXPEDI-
ENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª RO – 2020 E 
ATA SIGILOSA. Aprovadas. II - COMUNICAÇÕES DO 
PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O Presidente 
iniciou a sessão reforçando a informação que Administra-
ção está desenvolvendo Protocolo de Segurança para re-
torno gradativo dos atendimentos presenciais, com vistas 
a assegurar a saúde de todos ingressarem aos prédios da 
Defensoria Pública, sendo liderado pelo Exmo. Sr. Defen-
sor Público Dr. Marco Aurélio Martins da Silva, auxiliado 
pela DPLAN, até porque os procedimentos estão sendo 
reformulados com fins de adequação ao novo “normal” ao 
qual todos deverão se adaptar. Tal protocolo está dividido 
em 4 (quatro) grandes ações, quais sejam: 1) Entrada dos 
Assistidos; 2) Entrada de Membros, Servidores e Colabo-
radores; 3) Estrutura; e 4) Atividades internas, conside-
rando, dentre essas estruturas, a aquisição de insumos, 
tais como Equipamentos de Proteção Individual entre ou-
tros. Após concluído, será validado pela Fundação de Vi-
gilância Sanitária bem como pelas Secretarias Municipal 
e Estadual de Saúde. Prosseguindo, informou que a Ad-
ministração está auxiliando os Defensores Públicos no 
pertinente às audiências por videoconferência, editando 
Ato no sentido de reconhecer a autonomia funcional dos 
Membros para avaliação individual sobre a conveniência 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.242 Pág. 7/20 

 

 

 

 

do procedimento no que diz respeito à observância dos 
direitos dos Assistidos bem como as suas prerrogativas e 
garantias da Defensoria Pública. Com a palavra, a Exma. 
Sra. Corregedora-Geral apresentou espelho do Sistema 
de Relatório da DPE comparando o período de 16 de 
março a 13 de maio de 2019 com o mesmo período de 
2020, destacando que o primeiro constou de 93.799 atos 
registrados no Sistema e de 43.723 no segundo período, 
concluindo pela satisfação dos números frente ao quadro 
pandêmico em que se encontra o País. Em seguida, es-
clareceu que as reclamação registradas no DISK 129 por 
problemas de atendimentos via telefones institucionais es-
tão sendo imediatamente repassados à Corregedoria-Ge-
ral, que procede a averiguação da ocorrência e, na se-
quência entra em contato pessoalmente com o assistido 
para constatar a efetividade e conclusão do atendimento. 
IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS: 1) PROCESSO Nº 
20000.002434/2020-DPE/AM. INTERESSADO: COMIS-
SÃO DE APROVADOS DO III CONCURSO PARA DE-
FENSOR PÚBLICO. ASSUNTO: REQUERIMENTO 
PARA SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO 
CONCURSO PÚBLICO. Distribuído, por sorteio eletrô-
nico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo Ribeiro da Costa 
para relatoria. Em atendimento à solicitação do Presi-
dente, o Colegiado, por unanimidade, decidiu reunir-se ex-
traordinariamente dia 27 de maio próximo, às 14, por vi-
deoconferência, para deliberação exclusiva da matéria. 
ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELI-
BERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 20000.00XXX1/2020-
DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. 
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE 
PAD. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FIGUEI-
REDO SEREJO MESTRINHO. Conforme estabelece o 
§5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regimento Interno do Con-
selho Superior (Resolução nº 004/2012-CSPDE/AM), foi 
lavrada Ata Exclusiva para esse item. E por não haver 
mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Con-
selho Superior deu a presente sessão por encerrada, às 
16:15h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 
do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por 
todos assinada.  
 

EXTRATO  DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 27 

DE MAIO DE 2020 

Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil 
e vinte, às 14h, por videoconferência, reuniu-se, em Ses-
são Extraordinária, 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 Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. 
Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, 
Dr. Thiago Nobre Rosas e Dra Melissa Souza Credie Bor-
borema, pela 1ª Classe: Dr. Marco Aurélio Martins da Silva 
e Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª Classe: 
Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pereira 
de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Felipe Figueiredo Serejo 
Mestrinho e Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira 
da Costa; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza 
Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o 
Presidente da Associação dos Defensores Públicos do 
Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Constatado o quórum 
regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi decla-
rada aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar 
exclusivamente. 1) PROCESSO Nº 20000.002434/2020-
DPE/AM. INTERESSADO: COMISSÃO DE APROVA-
DOS DO III CONCURSO PARA DEFENSOR PÚBLICO. 
ASSUNTO: REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO 
PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THEO EDUARDO RI-
BEIRO DA COSTA. Após lido o Relatório e Voto pelo Re-
lator, o Colegiado passou a deliberar e votar. Por unani-
midade, o Conselho Superior acolheu o voto do Exmo. Sr. 
Relator que votou pela possibilidade de aplicação da Lei 
Estadual n° 5.172/2020, no âmbito da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, de forma subsidiária, ancorada 
pelo art. 14 das Disposições Finais Transitórias da Lei Or-
gânica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
sendo desnecessária a edição de ato específico pelo Con-
selho Superior, cabendo a decisão final à Defensoria Pú-
blica do Estado, por meio de ato próprio do Defensor Pú-
blico Geral, conforme item 13.3 do Edital no 01/2017. E 
por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Pre-
sidente do Conselho Superior deu a presente sessão por 
encerrada, às 16h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária 
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Executiva do Conselho Superior, digitei a presente ata, 
que vai por todos assinada.  
 

 
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2020 – GSDPG/DPE/AM 

 
Recomenda à Secretaria de Estado 
de Saúde do Amazonas (SUSAM) o 
aumento da capacidade de aten-
dimento do Sistema de Transfe-
rências de Emergências Reguladas 
(SISTER) de pacientes suspeitos ou 
confirmados com a COVID-19; 
bem como a reavaliação e efetiva 
implementação do fluxo de aten-
dimento de pacientes COVID-19 
nos municípios do interior do Es-
tado. 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DO AMAZONAS, presentada pelas Defensoras e pe-
los Defensores Públicos que a esta subscrevem, com 
fundamento no artigo 134 da Constituição da Repú-
blica, artigo 1° da Lei Complementar Federal 
80/1994, artigo 1° da Lei Complementar Estadual no 
01/90; 

 
CONSIDERANDO a importância da uti-

lização do instrumento da recomendação pela De-
fensoria Pública sempre que houver a constatação 
ou a possibilidade de violações de direitos de pes-
soas vulneráveis, conforme norma insculpida no ar-
tigo 134 da Constituição da República; 

 
CONSIDERANDO que o artigo 4º, inci-

sos II e X, da LC 80/94, aponta que são funções ins-
titucionais da Defensoria Pública a promoção priori-
tária da solução extrajudicial de conflitos, bem 
como a realização da mais ampla defesa dos direitos 
fundamentais dos necessitados; 

 

CONSIDERANDO a declaração, pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), de estado de 
pandemia em relação à COVID-19, doença causada 
pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);  

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 

as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 

2019, objetivando a proteção da coletividade; 

CONSIDERANDO a decretação de Es-
tado de Emergência e de Calamidade Pública (De-
creto no 42.061, de 16 de março de 2020 e Decreto 
no 42.106, de 24 de março de 2020); 
 

 CONSIDERANDO o reconhecimento, 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 
por meio do Decreto Legislativo n.º 898, de 31 de 
março de 2020, da ocorrência do estado de calami-
dade pública no Estado do Amazonas; 

 
CONSIDERANDO que, por intermédio 

do Decreto n.º 42.193, de 15 de abril de 2020, foi 
declarado, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
estado de calamidade pública, em todo o Estado do 
Amazonas, decorrente de desastre natural, classifi-
cado como grupo biológico/epidemias – doenças in-
fecciosas virais (COVID-19); 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 

42.330, de 28 de maio de 2020, que estabeleceu um 

cronograma de volta gradual às atividades 

econômicas em Manaus (apoiado em questionáveis 

indicadores técnicos de que supostamente não 

haveria agravamento de risco de uma segunda 

grande onda de contaminação na capital do Estado); 

CONSIDERANDO que, sozinho, o 

interior do Estado do Amazonas registrou, em 

2º/6/2020, a marca de 24.214 casos confirmados de 

COVID-19 (56,05% do total estadual de 43.195 
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casos), distribuídos por 59 municípiosi, registrando 

712 (setecentos) óbitos, afora a capital; 

CONSIDERANDO que, quanto aos 

pacientes acometidos pela COVID-19 no interior, o 

Plano de Contingenciamento da SUSAM prevê, 

como fluxo de atendimento, o envio dos pacientes 

graves para atendimento aos hospitais referenciados 

nas macrorregiões do interior (municípios listados 

como polo: Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, 

Eirunepé, Humaitá, Lábrea, Tabatinga, Tefé e Boca 

do Acre) e aos hospitais referenciados de Manaus; 

CONSIDERANDO que, no 

estabelecimento de quais municípios integram cada 

região de atendimento na pandemia, há de se levar 

em consideração a própria natureza para facilitação 

do trâmite, como proximidades geográficasii; 

CONSIDERANDO que, quando se 

estabeleceu o fluxo de atendimento a COVID-19 nas 

nove grandes regiões, não se desconhecia o fato de 

que a saúde no Amazonas não passou pelo efetivo 

processo de regionalização e que, portanto, impor 

que municípios sejam referência em suas regiões traz 

dificuldades de ordem estrutural, financeira e de 

recursos humanos; 

CONSIDERANDO que também não 

se ignorava que muitos municípios optaram pela 

Gestão Plena do Sistema Municipal de saúde e, 

portanto, os recursos do Fundo Nacional de Saúde 

(FNS) vêm diretamente ao Fundo Municipal de 

Saúde (FMS) – repasses fundo a fundo; 

CONSIDERANDO que, nesses casos, 

há o repasse direto do teto MAC (limite financeiro 

disponível para custeio de ações e serviços de saúde 

do Bloco de Financiamento da Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar), o 

qual deveria observar a população efetivamente 

atendida pelo Município referenciado (macrorregião, 

e não apenas a do município em si); 

CONSIDERANDO, porém, que o 

processo de regionalização ainda não se 

implementou, exsurgindo a possibilidade de os 

municípios que integram cada macrorregião 

firmarem as chamadas Comissões Intergestoras ou 

mesmo Convênios Intermunicipais, para fins de não 

gerar ônus demasiado ao município que sedia o polo; 

CONSIDERANDO que a SUSAM, 

enquanto gestora da saúde no âmbito do Estado e 

sensível aos desafios das municipalidades diante de 

um momento de pandemia, deve provocar o efetivo 

diálogo entre os entes, a fim de que, mutuamente 

apoiados e unidos, os obstáculos sejam superados, 

para que a popualação receba um serviço coeso; 

CONSIDERANDO a extensão 

territorial do Estado do Amazonas, o meio fluvial 

como o precípuo para o deslocamento e a dificuldade 

de acesso rápido de pacientes graves a Manaus, para 

atendimento de saúde na média e alta 

complexidades; 

CONSIDERANDO que, como não há 

nenhuma UTI no interior do Estado, caso haja 

complicações de saúde, o transporte, nos casos 

emergenciais, precisa ser aéreo, garantindo à 

população do interior do Estado do Amazonas o 

direito de acesso à saúde pública; 

CONSIDERANDO que a Secretaria 

do Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) possui 

o Sistema de Transferências de Emergências 

Reguladas (SISTER), programa desenvolvido e 

implantado recentemente (ano de 2019), que realiza 

o gerenciamento das transferências de pacientes em 

estado crítico à rede hospitalar de atenção às 

urgências e emergências da capital (por meio de UTI 

aéreaiii); 

CONSIDERANDO que o Amazonas 
conta com 61 (sessenta e um) municípios 
interioranos, sendo o maior Estado em área 
territorial do País (com 1.559.161,682 quilômetros 
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quadrados) e, conforme dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
interior possui cerca de 2 milhões de pessoas iv e, 
além disso, há grande número de pessoas idosasv, 
que, segundo a OMS, integram os grupos de risco de 
morte ou agravamento do estado de saúde pela 
COVID-19, não se podendo correr o risco de demora 
no tempo de resposta do serviço de transferência 
de pacientes diante de uma doença cujo 
agravamento tem sido traiçoeiro devido a uma 
pneumonia severa, sob pena de vivenciarmos uma 
grande tragédia humana em regiões nas quais ainda 
há populações tradicionais e mais sensíveis do 
ponto de vista epidemiológico (indígenas vi , 
quilombolas, ribeirinhos); 

 
CONSIDERANDO que há diversos 

registros (pulverizados por todo o Estado) de 
demora de cerca 4 (quatro) a 5 (cinco) dias para 
remoção em UTI aérea de pacientes COVID-19 em 
estado grave, já no período em que a taxa de 
ocupação de leitos de UTI em Manaus não estava no 
limite (deixando claro que, em verdade, o obstáculo 
está – ao menos por enquanto – na capacidade de 
atender a demanda de transferências aéreas de 
pacientes do interior para a capital); 

 
CONSIDERANDO que o contrato 

firmado entre o Estado do Amazonas, por meio da 
SUSAM, e a empresa MANAUS AEROTÁXI LTDA. 
possui como regime de execução a empreitada por 
preço unitário (em quilômetros), sendo 
estabelecida uma especificação de quantidade 
limite, e não por valor estimado (Contrato de 
Prestação de Serviços nº 031/2020 – SUSAM); 
 

CONSIDERANDO a inspeção realizada, 
em 26/5/2020, pela Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas nas dependências da empresa 
responsável pelas transferências aéreas dos 
pacientes COVID-19, oportunidade na qual os 

responsáveis informaram que a dificuldade em 
atender a todos os chamadas não está na 
quantidade de aeronaves ou equipes médicas, mas 
sim na quantidade de quilometragem contratada, 
devendo a empresa ficar dentro do limite mensal, 
fazendo-se necessário um incremento na 
quilometragem contratada para fazer frente ao 
aumento exponencial da demanda; 

 
CONSIDERANDO que é possível alterar 

o regime de execução do contrato para que o 
serviço de remoçao aérea de pacientes não fique 
adstrito a um limite mensal ou mesmo global de 
quilometragem previamente estabelecido, 
podendo-se estabelecer no objeto contratual o 
valor estimado do quilômetro, deixando-se a 
cobertura livre de acordo com a demanda diária de 
transferências, de modo que o pagamento dar-se-á 
pelo preço do quilômetro devida e previamente 
estimado e efetivamente executado (especificação 
pela unidade de fornecimento do serviço em 
quilômetros a serem percorridos), na forma e prazo 
estipulados; 

 
CONSIDERANDO que, para tanto, seria 

de bom alvitre constar cláusula de exclusividade no 
objeto do contrato, a fim de que a empresa cubra 
toda a demanda diária de remoção de pacientes 
graves do interior para Manaus, certificando-se o 
Estadoo de que há real capacidade da contratada 
para tanto,  haja vista o vindouro aumento na 
procura do serviço, evitando-se, assim, a espera 
demasiada dos pacientes que, conforme leitura da 
equipe médica, não podem mais aguardar; 

 
CONSIDERANDO que a evolução 

diária de casos confirmados de COVID-19, no 

acumulado dos últimos 20 (vinte) dias, demonstra o 

forte impacto que municípios do interior têm sofrido 

por todo o Estado e sinaliza, de forma preocupante, 

um crescimento exponencial da doença: 
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vii 

CONSIDERANDO que, então, o 

tempo de resposta para atendimento aos chamados 

de transferência das pessoas acometidas com a 

COVID-19 deve ser mais rápido do que o próprio 

agravamento de saúde dos pacientes e o provável 

aumento da procura pelo serviço, evitando assim o 

colapso do sistema de saúde do interior por ausência 

ou demora nas remoções; 

CONSIDERANDO ainda que, mesmo 

que o fluxo estabelecido seja de remoção de 

pacientes graves para atendimento na alta 

complexidade em Manaus, há necessidade de 

estabilização do paciente, no mínimo, para aguardar 

o transporte e também para poder seguir viagem 

(sabe-se como a pouca oxigenação na altitude pode 

ser um complicador aos pacientes graves com 

COVID-19), o que exige médicos especialistas, 

como intensivistas ou anestesiologistas; 

CONSIDERANDO que, segundo 

informações prestadas em reunião realizada no dia 

01/06/2020 entre a DPE/AM e a SUSAM, há 

processo licitatório em trâmite para contratações 

emergenciais de médicos para atender as cidades do 

interior, especialmente os municípios polo, o qual 

encontra-se em fase inicial (ainda pendente a 

elaboração do projeto básico); 

CONSIDERANDO a urgência na 

contratação de médicos especialistas para o interior 

e que já existe um contrato entre a SUSAM e a 

COOPATI – Contrato 73/2018, com vigência até 

agosto de 2020, pelo qual a última presta serviços 

médicos especializados em Medicina Intensiva, em 

regime de plantões ininterruptos de 12 horas e 6 

horas, na capital e em cidades do interior, inclusive 

com diversos aditivos ao contrato; 

CONSIDERANDO que a saúde é um 

direito social, humano e fundamental de todas e 

todos, dever do Estado, enquanto pilar do direito à 

vida e à dignidade, insculpidos na Constituição da 

República de 1988 (art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 6º, 

caput; art. 196, caput); 

CONSIDERANDO que promover o 

bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas 

de discriminação, constitui um objetivo do Estado 

brasileiro (art. 3º, IV, CRFB/88) e que é vedado à 

União criar distinções entre brasileiros ou 

preferências entre si (princípio da igualdade: art. 5º, 

caput; art. 19, III, CRFB/88); 

CONSIDERANDO que, nos termos do 

art. 170 da Constituição da República de 1988, a 

ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social;  

CONSIDERANDO que o decreto de 

calamidade pública possibilita uma reprogramação 

financeira, à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LC nº 101/2000), sendo dispensado o atingimento 

dos resultados fiscais e a limitação de empenho; 

RESOLVE 

RECOMENDAR ao ESTADO DO 

AMAZONAS, por meio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE (SUSAM), que: 

1. AUMENTE a capacidade de aten-

dimento do Sistema de Transferên-

cias de Emergências Reguladas 

(SISTER) de pacientes suspeitos ou 

confirmados com a COVID-19, es-

tabelecendo no objeto contratual o 
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valor estimado do quilômetro, dei-

xando-se a prestação do serviço li-

vre de acordo com a demanda diária 

de transferência (especificação pela 

unidade de fornecimento do serviço 

em quilômetros percorridos, com 

valor previamente estimado, mas 

não limitado a valor global), cons-

tando cláusula de exclusividade; ou 

outra forma de contratação que efe-

tivamente atenda às necessidades 

de pronta transferência dos pacien-

tes suspeitos ou confirmados com a 

COVID-19 do interior do Estado 

para a capital; 

2. REAVALIE o fluxo de atendi-

mento dos municípios a serem en-

caminhados para cada hospital con-

siderado referência no tratamento 

da COVID-19, de modo a observar 

a proximidade geográfica natural, 

evitando longas viagens de pacien-

tes graves ou com potencial de 

agravamento na hipótese de existir 

unidade hospitalar mais próxima 

com capacidade para atendimento; 

3. IMPLEMENTE, mediante o de-

vido apoio às Secretarias Munici-

pais de Saúde, o fluxo intermunici-

pal de pacientes COVID-19 con-

forme a orientação de remoção de 

pacientes com síndrome gripal com 

sinais e sintomas de gravidade ex-

pedida pela Secretaria Executiva 

Adjunta de Atenção Especializada 

do Interior (SEAASI/SUSAM) e de 

acordo com a reavaliação acima re-

comendada, especialmente a fim de 

que os municípios não-referência 

deixem de enfrentar entraves para 

enviar pacientes aos municípios-re-

ferência (Manacapuru, Itacoatiara, 

Parintins, Eirunepé, Humaitá, Lá-

brea, Tabatinga, Tefé e Boca do 

Acre), convocando o efetivo diá-

logo e operacionalizando os conse-

quentes ajustes, enquanto órgão 

gestor da saúde pública estadual, 

conhecedor dos desafios locais e 

responsável pelas transferências de 

pacientes; 

4. CONTRATE profissionais de sa-

úde para prestar serviços médicos 

na especialidade de medicina inten-

siva ao menos nos hospitais refe-

rência ao tratamento da COVID-19 

nos municípios-polo, avaliando, 

ainda, a possibilidade de contrata-

ção para outras cidades com alto ín-

dice de letalidadeviii. 

EXPEÇA-SE ofício ao ESTADO DO 

AMAZONAS, por meio da SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE (SUSAM), encaminhando 

esta recomendação, para que dela tome ciência, na 

pessoa da Excelentíssima Senhora Secretária de 

Estado de Saúde Drª Simone Papaiz, e informe se as 

medidas recomendadas serão acatadas, concedendo-

se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta, 

a ser remetida para o endereço eletrônico: 

gabinete@defensoria.am.gov.br. 

EXPEÇA-SE ofício à SECRETARIA 

EXECUTIVA ADJUNTA DE ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA DO INTERIOR 

(SEAASI/SUSAM), na pessoa do Excelentíssimo 

Senhor Secretário Adjunto Dr. Cássio Roberto do 

Espírito Santo, encaminhando esta recomendação, 

para que dela tome ciência e empreenda as medidas 

que entender pertinentes. 

Cientifique-se de que a ausência de 

resposta ou o não acatamento da presente 

recomendação poderão gerar a adoção de outras 

medidas que se façam necessárias para fazer cessar a 

mailto:gabinete@defensoria.am.gov.br
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situação de risco à saúde pública da população do 

interior do Amazonas. 

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário 

Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas, objetivando a transparência da 

atuação institucional, no que concerne ao tema 

exposto, à população amazonense.  

Manaus – AM, 3 de junho de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado do Amazonas 

 

Gabriela Ferreira Gonçalves 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Gabriel Herzog Kehde 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

Luiz Gustavo Cardoso 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Enale de Castro Coutinho 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Bruno Fiorin Hernig 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Danilo Justino Garcia 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Murilo Menezes do Monte 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Oswaldo Machado Neto 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Vinícius Cepil Coelho 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Gabriela Lima Andrade 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Josy Cristiane Lopes de Lima 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Natalia Saab Martins da Silva 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Newton Ramon Cordeiro de Lucena 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Stefanie Barbosa Sobral 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Carine Teresa Lopes de Sousa Possidonio 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

Lucas Fernandes Matos 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Márcia Mileni Silva Miranda 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Saelli Miranda Lages 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Thais Maria Marra Corrêa 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Elânia Cristina Fonseca do Nascimento 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Jéssica Cristina Melo de Matos 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Marilia Oliveira Martins 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

Rodrigo Santos Valle 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 

Murilo Rodrigues Breda 

Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
i Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas 
sem casos confirmados de COVID-19 
(http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3945) 
 

http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3945
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ii Nesse compasso, mencione-se a situação do Polo 

do Baixo Amazonas, no qual o Município de Parintins 

está referenciado como polo para tratamento de pa-

cientes advindos de Boa Vista do Ramos (que levam 

de 3 a 4 horas de lancha rápida para chegar até o 

hospital do polo), enquanto, acaso fossem referenci-

ados para Maués (município que, em que pese não 

seja polo, possui estrutura em suporte semi-inten-

sivo – procedimentos de ventilação invasiva, por ex. 

–, além de aeroporto), a viagem duraria cerca de 1 

hora. 

 
iii Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
031/2020 – SUSAM, firmado com a empresa  MANAUS 
AEROTÁXI LTDA., em 29/4/2020, para transferência de 
pacientes de COVID-19 em estado grave do interior para 
a capital, pelo prazo de 180 dias (valor global: R$ 
4.151.079,00). 
 
iv Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/pa-
norama 
 
v Pirâmide etária disponível em https://cida-

des.ibge.gov.br/brasil/am/panorama, sendo certo 

que, em 2020, a população idosa naturalmente au-

mentou: 

 

vi http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3946: 

 

 
vii BOLETIM DIÁRIO COVID-19 NO AMAZONAS 2/6/2020:  
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3946 
 
viii Não se olvide o Contrato 73/2018 com a COOPATI, po-
dendo ser verificada a possibilidade de aditamento, con-
forme já feito nos 5 aditivos anteriores. 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 002/2020 – 
GSDPG/DPE/AM 

 
Recomenda à Secretaria de Es-
tado de Saúde do Amazonas 
(SUSAM) a reavaliação do 
Acordo de Cooperação Técnica 
Especial nº 001/2018, de 
25/09/2018, ratificado entre a 
Secretaria de Estado de Saúde 
do Estado do Amazonas e a Se-
cretaria de Estado de Saúde do 
Estado de Rondônia –, no qual 
ficou estabelecida a prestação, 
pelo Estado de Rondônia, de 
serviços de alta e média com-
plexidade hospitalar, aos paci-
entes oriundos do Estado do 
Amazonas –, com o fim de bus-
car a prorrogação do acordo de 
cooperação, por meio de Termo 
Aditivo, tendo em vista os bene-
fícios que o citado acordo apre-

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3946
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3946
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senta para o população do mu-
nicípio de Humaitá e distritos 
circunvizinhos. 

 
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, presentada pelas Defensoras e pelos 
Defensores Públicos que a esta subscrevem, com 
fundamento no artigo 134 da Constituição da Repú-
blica, artigo 1° da Lei Complementar Federal 
80/1994, artigo 1° da Lei Complementar Estadual no 
01/90; 

 
CONSIDERANDO a importância da utili-

zação do instrumento da recomendação pela Defen-
soria Pública sempre que houver a constatação ou a 
possibilidade de violações de direitos de pessoas vul-
neráveis, conforme norma insculpida no artigo 134 
da Constituição da República; 

 
CONSIDERANDO que o artigo 4º, incisos 

II e X, da LC 80/94, aponta que são funções instituci-
onais da Defensoria Pública a promoção prioritária 
da solução extrajudicial de conflitos, bem como a re-
alização da mais ampla defesa dos direitos funda-
mentais dos necessitados; 

 
CONSIDERANDO a declaração, pela Or-

ganização Mundial de Saúde (OMS), de estado de 
pandemia em relação à COVID-19, doença causada 
pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2);  

 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019, objetivando a proteção da coletividade; 

CONSIDERANDO a decretação de Es-
tado de Emergência e de Calamidade Pública (De-
creto no 42.061, de 16 de março de 2020 e Decreto 
no 42.106, de 24 de março de 2020); 
 

 CONSIDERANDO o reconhecimento, 
pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 
por meio do Decreto Legislativo n.º 898, de 31 de 
março de 2020, da ocorrência do estado de calami-
dade pública no Estado do Amazonas; 

 
CONSIDERANDO que, por intermédio 

do Decreto n.º 42.193, de 15 de abril de 2020, foi 
declarado, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
estado de calamidade pública, em todo o Estado do 
Amazonas, decorrente de desastre natural, classifi-
cado como grupo biológico/epidemias – doenças in-
fecciosas virais (COVID-19); 
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 42.330, 
de 28 de maio de 2020, que estabeleceu um 
cronograma de volta gradual às atividades 
econômicas em Manaus (supostamente apoiado em 
indicadores técnicos – até o momento não 
publicizados – de que não haveria agravamento de 
risco de uma segunda grande onda de contaminação 
na capital do Estado); 

CONSIDERANDO que, sozinho, o 
interior do Estado do Amazonas registrou, em 
2º/6/2020, a marca de 24.214 casos confirmados de 
COVID-19 (56,05% do total estadual de 43.195 
casos), distribuídos por 59 municípiosix, registrando 
712 (setecentos) óbitos, afora a capital; 

CONSIDERANDO que, quanto aos 
pacientes acometidos pela COVID-19 no interior, o 
Plano de Contingenciamento da SUSAM prevê, como 
fluxo de atendimento, o envio dos pacientes graves 
para atendimento aos hospitais referenciados nas 
macrorregiões do interior (municípios listados como 
polo: Manacapuru, Itacoatiara, Parintins, Eirunepé, 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.242 Pág. 16/20 

 

 

 

 

Humaitá, Lábrea, Tabatinga, Tefé e Boca do Acre) e 
aos hospitais referenciados de Manaus; 

CONSIDERANDO a extensão territorial 
do Estado do Amazonas, o meio fluvial como o 
precípuo para o deslocamento e a dificuldade de 
acesso rápido de pacientes graves a Manaus, para 
atendimento de saúde na média e alta 
complexidades; 

CONSIDERANDO que, como não há 
nenhuma UTI no interior do Estado, caso haja 
complicações de saúde, o transporte, nos casos 
emergenciais, precisa ser aéreo, garantindo à 
população do interior do Estado do Amazonas o 
direito de acesso à saúde pública; 

CONSIDERANDO que a Secretaria do 
Estado de Saúde do Amazonas (SUSAM) possui o 
Sistema de Transferências de Emergências 
Reguladas (SISTER), programa desenvolvido e 
implantado recentemente (ano de 2019), que realiza 
o gerenciamento das transferências de pacientes em 
estado crítico à rede hospitalar de atenção às 
urgências e emergências da capital (por meio de UTI 
aéreax); 

CONSIDERANDO que o Amazonas conta 
com 61 (sessenta e um) municípios interioranos, 
sendo o maior Estado em área territorial do País 
(com 1.559.161,682 quilômetros quadrados) e, 
conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o interior possui cerca de 2 
milhões de pessoas xi  e, além disso, há grande 
número de pessoas idosasxii, que, segundo a OMS, 
integram os grupos de risco de morte ou 
agravamento do estado de saúde pela COVID-19, 
não se podendo correr o risco de demora no tempo 
de resposta do serviço de transferência de pacientes 
diante de uma doença cujo agravamento tem sido 
traiçoeiro devido a uma pneumonia severa, sob pena 
de vivenciarmos uma grande tragédia humana em 

regiões nas quais ainda há populações tradicionais e 
mais sensíveis do ponto de vista epidemiológico 
(indígenas, quilombolas, ribeirinhos); 

 
CONSIDERANDO que há diversos 

registros (pulverizados por todo o Estado) de 
demora de cerca 4 (quatro) a 5 (cinco) dias para 
remoção em UTI aérea de pacientes COVID-19 em 
estado grave, já no período em que a taxa de 
ocupação de leitos de UTI em Manaus não estava no 
limite (deixando claro que, em verdade, o obstáculo 
está – ao menos por enquanto – na capacidade de 
atender a demanda de transferências aéreas de 
pacientes do interior para a capital); 

 
CONSIDERANDO que, então, o tempo 

de resposta para atendimento aos chamados de 
transferência das pessoas acometidas com a COVID-
19 deve ser mais rápido do que o próprio 
agravamento de saúde dos pacientes e o provável 
aumento da procura pelo serviço, evitando assim o 
colapso do sistema de saúde do interior por ausência 
ou demora nas remoções; 

CONSIDERANDO que a evolução diária 
de casos confirmados de COVID-19, no acumulado 
dos últimos 20 (vinte) dias, demonstra o forte 
impacto que municípios do interior têm sofrido por 
todo o Estado e sinaliza, de forma preocupante, um 
crescimento exponencial da doença: 

xiii 

CONSIDERANDO ainda que, mesmo que 
o fluxo estabelecido seja de remoção de pacientes 
graves para atendimento na alta complexidade em 
Manaus, há necessidade de estabilização do 
paciente, no mínimo, para aguardar o transporte e 
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também para poder seguir viagem (sabe-se como a 
pouca oxigenação na altitude pode ser um 
complicador aos pacientes graves com COVID-19), o 
que exige médicos especialistas, como intensivistas 
ou anestesiologistas; 

 
CONSIDENRANDO que o município de 

Humaitá (que possui 55.080 habitantes) está dentre 
os hospitais referenciado nas macrorregiões do 
interior; 

 
CONSIDERANDO que a rede hospitalar 

do município de Humaitá atende diretamente ainda 
a parte da população do município de Manicoré 
(precisamente os moradores do distrito de Santo 
Antônio do Matupi, com cerca de 10.000 
habitantes); 

 
CONSIDERANDO que o município de 

Humaitá faz fronteira com o Município de Porto 
Velho, capital do Estado de Rondônia, distante 
apenas 200 km do Estado vizinho; 

 
CONSIDERANDO que, no período da 

pandemia, já houve dois casos em que pacientes 
internados no hospital de referência de 
Humaitá/AM, com suspeita de COVID-19, 
necessitaram de tratamento de alta complexidade, 
tendo sido transferidos diretamente para unidade 
de saúde em Porto Velho/RO; 

 
CONSIDERANDO o já esperado aumento 

da necessidade de encaminhamento de pacientes 
com suspeita de COVID-19, atendidos no hospital de 
referência do município de Humaitá, para 
tratamento de alta ou média complexidade em 
unidades de terapia intensiva; 

 
CONSIDERANDO que o 

encaminhamento dos pacientes de Humaitá para 
unidades de tratamento no Estado de Rondônia – 

em vez de serem encaminhados a Manaus, pelo 
SISTER –, é mais eficaz, traz menos gastos ao erário 
público e proporciona melhor atendimento aos 
pacientes, uma vez que, para levar o paciente até 
Porto Velho, é necessário somente o transporte por 
via terrestre (cerca de 2 horas de estrada), não 
havendo o complicador da oxigenação pela altitude; 

 
CONSIDERANDO que a Secretaria de 

Estado de Saúde do Amazonas e a Secretaria de 
Saúde do Estado de Rondônia ratificaram um Acordo 
de Cooperação Técnica Especial nº 001/2018, no 
qual ficou estabelecida a prestação, pelo Estado de 
Rondônia, de serviços de alta e média complexidade 
hospitalar, aos pacientes oriundos do Estado do 
Amazonas. 

 
CONSIDERANDO que o referido Termo 

de Acordo teve seu prazo encerrado em setembro 
de 2019. Todavia, dispõe a cláusula sexta do acordo 
sobre a possibilidade de prorrogação das tratativas 
entre as Secretarias Estaduais acordantes. 

 
CONSIDERANDO que a prorrogação do 

citado acordo faz-se extremamente necessária para 
a eficácia dos tratamentos de saúde no município de 
Humaitá, não só diante do período de pandemia que 
hoje assola o Estado do Amazonas, mas também 
diante da necessidade de se promover tratamentos 
e cirurgias eletivas em favor dos moradores do 
município de Humaitá e distritos circunvizinhos, 
tratamentos estes que, após a expiração do citado 
Termo de Cooperação Técnica, foram dificultados 
diante da ausência de acordo entre os Estados; 

 
CONSIDERANDO que a saúde é um 

direito social, humano e fundamental de todas e 
todos, dever do Estado, enquanto pilar do direito à 
vida e à dignidade, insculpidos na Constituição da 
República de 1988 (art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 6º, 
caput; art. 196, caput); 
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CONSIDERANDO que promover o bem 

de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de 
discriminação, constitui um objetivo do Estado 
brasileiro (art. 3º, IV, CRFB/88) e que é vedado à 
União criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si (princípio da igualdade: art. 5º, 
caput; art. 19, III, CRFB/88); 

 
CONSIDERANDO que, nos termos do 

art. 170 da Constituição da República de 1988, a 
ordem econômica, fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social;  

 
RESOLVE 

RECOMENDAR ao ESTADO DO 
AMAZONAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAÚDE (SUSAM), que: 

5. REAVALIE o Acordo de Cooperação 
Técnica Especial nº 001/2018, de 
25/09/2018, ratificado entre a Se-
cretaria de Estado de Saúde do Es-
tado do Amazonas e a Secretaria de 
Estado de Saúde do Estado de Ron-
dônia – no qual ficou estabelecida a 
prestação, pelo Estado de Rondô-
nia, de serviços de alta e média 
complexidade hospitalar, aos paci-
entes oriundos do Estado do Ama-
zonas –, com o fim de buscar a pror-
rogação do acordo de cooperação, 
por meio de Termo Aditivo, tendo 
em vista os benefícios que o acordo 
apresenta para o população do mu-
nicípio de Humaitá e distritos cir-
cunvizinhos. 

EXPEÇA-SE ofício ao ESTADO DO 
AMAZONAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAÚDE (SUSAM), encaminhando esta 
recomendação, para que dela tome ciência, na 
pessoa da Excelentíssima Senhora Secretária de 
Estado de Saúde Drª Simone Papaiz, e informe se as 
medidas recomendadas serão acatadas, 
concedendo-se o prazo de 72 (setenta e duas) horas 
para resposta, a ser remetida para o endereço 
eletrônico: gabinete@defensoria.am.gov.br. 

EXPEÇA-SE ofício à SECRETARIA 
EXECUTIVA ADJUNTA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
DO INTERIOR (SEAASI/SUSAM), na pessoa do 
Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto Dr. Cássio 
Roberto do Espírito Santo, encaminhando esta 
recomendação, para que dela tome ciência e 
empreenda as medidas que entender pertinentes. 

Cientifique-se de que a ausência de 
resposta ou o não acatamento da presente 
recomendação poderão gerar a adoção de outras 
medidas que se façam necessárias para fazer cessar 
a situação de risco à saúde pública da população do 
interior do Amazonas. 

PUBLIQUE-SE no sítio e no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, objetivando a transparência da atuação 
institucional, no que concerne ao tema exposto, à 
população amazonense.  

Manaus – AM, 3 de junho de 2020. 
 
 
 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado do Amazonas 

 
Josy Cristiane Lopes de Lima 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

mailto:gabinete@defensoria.am.gov.br
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Natália Saab Martins da Silva 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

Newton Ramon Cordeiro de Lucena 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
Stéfanie Barbosa Sobral 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

i Envira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas 
sem casos confirmados de COVID-19 
(http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3945) 
 
ii Nesse compasso, mencione-se a situação do Polo 

do Baixo Amazonas, no qual o Município de Parintins 

está referenciado como polo para tratamento de pa-

cientes advindos de Boa Vista do Ramos (que levam 

de 3 a 4 horas de lancha rápida para chegar até o 

hospital do polo), enquanto, acaso fossem referenci-

ados para Maués (município que, em que pese não 

seja polo, possui estrutura em suporte semi-inten-

sivo – procedimentos de ventilação invasiva, por ex. 

–, além de aeroporto), a viagem duraria cerca de 1 

hora. 

 
iii  Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
031/2020 – SUSAM, firmado com a empresa  MANAUS 
AEROTÁXI LTDA., em 29/4/2020, para transferência de 
pacientes de COVID-19 em estado grave do interior para 
a capital, pelo prazo de 180 dias (valor global: R$ 
4.151.079,00). 
 
iv  Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/bra-
sil/am/panorama 
 
v  Pirâmide etária disponível em https://cida-

des.ibge.gov.br/brasil/am/panorama, sendo certo 

que, em 2020, a população idosa naturalmente au-

mentou: 

 
Gabriela Lima Andrade 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
 
 

 

 

 

 
vi http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3946: 

 

 
vii BOLETIM DIÁRIO COVID-19 NO AMAZONAS 2/6/2020:  
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3946 
 
viii Não se olvide o Contrato 73/2018 com a COOPATI, po-
dendo ser verificada a possibilidade de aditamento, con-
forme já feito nos 5 aditivos anteriores. 
ixEnvira e Ipixuna são os únicos municípios do Amazonas 
sem casos confirmados de COVID-19 
(http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3945)  
 
x  Termo de Contrato de Prestação de Serviços nº 
031/2020 – SUSAM, firmado com a empresa  MANAUS 
AEROTÁXI LTDA., em 29/4/2020, para transferência de 
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pacientes de COVID-19 em estado grave do interior para 
a capital, pelo prazo de 180 dias (valor global: R$ 
4.151.079,00). 
 
xi  Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/bra-
sil/am/panorama 
 
xii  Pirâmide etária disponível em https://cida-

des.ibge.gov.br/brasil/am/panorama, sendo certo 

que, em 2020, a população idosa naturalmente au-

mentou: 

 

 
xiii BOLETIM DIÁRIO COVID-19 NO AMAZONAS 2/6/2020:  
http://www.fvs.am.gov.br/noticias_view/3946  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
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