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PORTARIA Nº 506/2020-GDPG/DPE/AM (Próton: 
042856/2020) 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, e; 
CONSIDERANDO o artigo 24 da Lei 8.666/93 que prevê 
a possibilidade de dispensa de licitação; 
CONSIDERANDO o art. 4º da Lei Federal n. 13.979/2020, 
que estipula ser dispensável a licitação para aquisição de 
bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos desti-
nados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus; 
CONSIDERANDO a justificativa constante no Termo de 
Referência, fls. 37 a 45, para contratação de empresa es-
pecializada em serviços de confecção de sinalização in-
terna, relativa a prevenção ao contágio do covid-19, para 
orientar os Membros, servidores, residentes, estagiários, 
demais colaboradores e os assistidos da Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas – DPE/AM;  
CONSIDERANDO que o preço constante na proposta 
exarado pela empresa que apresentou a melhor proposta 
está compatível com os preços praticados no mercado; 
CONSIDERANDO o Parecer Jurídico nº 256/2020/DAJAI 
e o que mais consta do Processo nº 20000.003850/2020-
29-DPE/AM.  
 

R E S O L V E: 

I – DECLARAR dispensável o procedimento licitatório, 
nos termos do art. 24 da Lei nº 8.666/93 c/c com o art. 4º 
da Lei Federal n° 13.979/2020, para contratação de em-
presa especializada em serviços de confecção de sinali-
zação interna, relativa a prevenção ao contágio do covid-
19, para orientar os Membros, servidores, residentes, es-
tagiários, demais colaboradores e os assistidos da Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas – DPE/AM. 
II – ADJUDICAR o objeto da dispensa em favor da Pes-
soa Jurídica Elaine Lins Marques da Costa - Eireli, inscrita 
no CNPJ: 15.705.880/0001-79, pelo valor global de R$ 
6.565,65 (seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos).   
 
À consideração do Senhor Defensor Público Geral, para 
ratificação. 

CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
em Manaus, 05 de agosto de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Ordenador de Despesas 

 

RATIFICO a decisão supra, nos termos do art. 26 da Lei 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, tudo de acordo com as 
disposições acima citadas.  

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 05 de agosto de 
2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 508/2020-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. 
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RESOLVE: 

 
I – CESSAR OS EFEITOS, a contar de 10 de agosto de 
2020, da Portaria n.º 473/2020-GDPG/DPE/AM, publicada 
no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 1.263, de 
13 de julho de 2020, Ano 6, págs. 5 e 6, na parte do inciso 
II, que designou a Defensora Pública de 2.ª Classe Raquel 
El Bachá Figueiredo para exercer, cumulativamente, suas 
funções na 3.ª Defensoria Pública Forense do Tribunal do 
Júri (Sumariante), pelo período de 30 (trinta) dias, a contar 
de 13 de julho de 2020; 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe Leonardo 
Figliuolo para exercer, cumulativamente, suas funções na 
21ª Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal, pelo perí-
odo de 16 de agosto a 05 de setembro de 2020 e na 4ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal, pelo período 
de 17 de agosto a 05 de setembro de 2020; 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 30% (trinta por cento), proporcionais ao período su-
pracitado, sobre os vencimentos do Defensor Público men-
cionado no inciso II, na forma do art. 40, § 3.º, da Lei Com-
plementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, alte-
rado pela Lei Complementar Estadual n. 196, de 13 de 
maio de 2019, e regulamentado pela Resolução n. 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, 06 de agosto de 2020. 
 

 
Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 

 
PORTARIA N.º 512/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 119, da Lei Complementar Federal n.º 80, de 
12 de janeiro de 1994, e o artigo 9º, inciso XIX, da Lei 

Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março de 1990, 
consolidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada n.º 51, 
de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 685/2019-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial da DPE/AM 
em 02/07/2019, edição nº 1.026, que promoveu a Defen-
sora Pública Natasha Yukie Hara de Oliveira, por mereci-
mento, para Defensora Pública de 3ª Classe; 

CONSIDERANDO a Portaria 687/2019-GDPG/DPE/AM, 
publicada no Diário Oficial da DPE/AM em 03/07/2019, 
edição nº 1.027, que promoveu, por antiguidade, o Defen-
sor Público Sérgio Henrique Ochoa Guimarães para De-
fensor Público de 3ª Classe; 

CONSIDERANDO a Portaria 107/2020-GDPG/DPE/AM, 
publicada no Diário Oficial da DPE/AM em 27/01/2020, 
edição nº 1.062, que promoveu, por merecimento, a De-
fensora Pública Ellen Cristine Alves de Melo para Defen-
sor Público de 3ª Classe; 

CONSIDERANDO a vacância da 4ª Defensoria Pública de 
1ª Instância da Infância e Juventude - Juizado Infracional; 
15ª Defensoria Pública de 1ª Instância de Família; 3ª De-
fensoria Pública Forense do Tribunal do Júri (Sumariante); 
e 17ª Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal, em de-
corrência do 1º e do 2º Concurso de Remoção de 2020 
(Portarias 462 e 502/2020-GDPG/DPE/AM); 

CONSIDERANDO a Ata de Reunião realizada no dia 
07/08/2020, que teve como pauta a escolha de órgão de 
atuação para titularização, em razão da promoção dos De-
fensores Públicos supramencionado da 4ª para a 3ª 
Classe da Carreira, tendo como critério de escolha a cro-
nologia das promoções; 

RESOLVE: 

I – Estabelecer a titularidade da 4ª Defensoria Pública de 
1ª Instância da Infância e Juventude - Juizado Infracional, 
da 17ª Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal e da 3ª 
Defensoria Pública Forense do Tribunal do Júri (Sumari-
ante) da seguinte forma: 
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Defensoria Pública Defensor Público Titular 

4ª Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância da Infância e Juventude - 

Juizado Infracional 

Natasha Yukie Hara de Oli-
veira 

17ª Defensoria Pública de 1ª Ins-
tância Criminal 

Sérgio Enrique Ochoa Guima-
rães 

3ª Defensoria Pública Forense 
do Tribunal do Júri (Sumariante) 

Ellen Cristine Alves de Melo 

 

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-

ção, surtindo efeitos a contar do dia 10 de agosto de 2020. 

 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 07 de agosto de 2020. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado do Amazonas 

 

 

E X T R A T O 

ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 11/2019-DPE/AM. 

PROCESSO: 20000.003905/2020-09-DPE/AM 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A prorrogação contratual 
de que trata este instrumento é baseada no disposto no 
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, e conforme a cláusula 
segunda do contrato original. 

CONTRATANTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-
TADO DO AMAZONAS – DPE/AM e a empresa THYS-
SENKRUPP ELEVADORES S.A. 

OBJETO: O presente termo aditivo trata da prorrogação, 
por 12 (doze) meses, da vigência do  Contrato nº 11/2019 

– DPE-AM, que visa prestação de serviços de natureza 
continuada de manutenção preventiva e corretiva de 4 
(quatro) elevadores da marca Thyssenkrupp, com o for-
necimento de peças, componentes e acessórios genuí-
nos dos respectivos fabricantes. 

DATA DA ASSINATURA: 24 de julho de 2020. 

VIGÊNCIA: A partir de 26/07/2020 a 26/07/2021. 

VALOR O valor total estimado deste termo aditivo para 
cobrir as despesas relativas à prorrogação do Contrato, 
pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 28.800,00 
(vinte oito mil e oitocentos reais), com parcelas mensais 
de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: A despesa 
com a execução deste Termo Aditivo, no presente exer-
cício, correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária 24101, Programa de Trabalho 
14.422.3269.1222.0001, Fonte de Recurso 01000000, 
Natureza da Despesa 33903916, tendo a CONTRA-
TANTE emitido em 22/07/2020 a Nota de Empenho n°. 
2020NE00547, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
ficando o restante, no valor de R$ 16.800,00 (dezesseis 
mil e oitocentos reais), para ser empenhado no exercício 
seguinte. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO   
ESTADO, em Manaus, 24 de julho de 2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº 03/2020 - DPE/AM/PBA 

(Proc. nº. 10000.005447/2020-81) 
 
A Defensora e o Defensor Público subscritores, designa-
dos para atuação no Polo do Baixo Amazonas, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, VII da Lei 
Complementar nº 80/1994, e 
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CONSIDERANDO o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana (art. 1.º, III, da CRFB); os valores sociais do tra-
balho e da livre iniciativa (at. 1º, IV, CRFB), os princípios 
gerais da atividade econômica (art. 170, CRFB); o direito 
fundamental à comunicação (art. 220 da CRFB); o acesso 
à internet enquanto um direito humano (ONU); 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da Lei Com-
plementar n.° 80, de 12 de janeiro de 1994, que são obje-
tivos da Defensoria Pública a primazia da dignidade da 
pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a 
prevalência e efetividade dos direitos humanos; 
 
CONSIDERANDO que, segundo o art. 4º, incisos I, IV e 
VI, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8078/90), 
estabelece como princípios: a) o reconhecimento da vul-
nerabilidade do consumidor no mercado de consumo; b) 
a educação e informação de fornecedores e consumido-
res, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à me-
lhoria do mercado de consumo; e, ainda, c) a coibição e 
repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo; 
 
CONSIDERANDO que, no mesmo ritmo, o art. 6º, incisos 
IV, VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, estabe-
lece como direito dos consumidores: a) a proteção contra 
práticas abusivas ou impostas no fornecimento de produ-
tos e serviços; b) a efetiva prevenção e reparação de da-
nos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
c) o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 
proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessita-
dos. 
 
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 li-
tígios, 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 fundamen-
tal dos necessitados; 
 
CONSIDERANDO o pleito popular objeto da Moção de 
Apelo à Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Re-
querimento nº 2527/2020), da lavra da colenda Assem-
bleia Legislativa do Estado do Amazonas, que trata do 
serviço de comunicação que, em tese, está sendo mal 
prestado pelas concessionárias atuantes no município de 
Carauari (Calha do Juruá); 
 
CONSIDERANDO a designação especial (inciso V, art. 17, 
da Resolução n.º 004/2018-CSDPE/AM), publicada no dia 
28 de julho de 2020, para a Defensora e o Defensor 
Público signatários atuarem no âmbito das demandas 
relacionadas aos serviços de comunicação – telefonia e 
internet – prestados pelas operadoras atuantes no 
município de Carauari (Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Ano 6, 
Edição 1.273 Pág. 1/8); 
 
CONSIDERANDO que, como sabido, estamos vivendo 
um estado de calamidade pública, inclusive no Estado do 
Amazonas, por conta da pandemia da Covid-19 – provo-
cada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) –, que vem con-
taminando várias pessoas com um tipo de pneumonia se-
vera e de rápida evolução; 
 
CONSIDERANDO que, em contexto de pandemia e de 
imposição de isolamento social, o acesso à telefonia e à 
internet assumem papel ainda mais crucial não só na pre-
servação da renda das pessoas, mas também na própria 
saúde mental da população; 
 
CONSIDERANDO que é vocação institucional da Defen-
soria Pública a defesa intransigente dos grupos vulnerá-
veis, entre eles, as consumidoras e consumidores (art. 
134, CRFB/88; art. 4º, X, LC 80/94; art. 3º, X, Lei Comple-
mentar Estadual nº 1/90); 
 
 

RESOLVE: 
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INSTAURAR Procedimento para Apuração de Dano Co-
letivo (PADAC) tendo como objeto o serviço de comunica-
ção que, em tese, está sendo mal prestado pelas conces-
sionárias atuantes no município de Carauari (Calha do Ju-
ruá); 
 
COMUNICAR a Defensoria Pública Geral acerca da ins-
tauração do presente PADAC; 
 
COMUNICAR à população amazonense em geral, espe-
cialmente do Município de Carauari, acerca da instaura-
ção do presente PADAC, viabilizando o encaminhamento 
das informações, solicitações e questionamentos afetos 
de forma centralizada; 
 
COMUNICAR à Assembleia Legislativa do Estado do 
Amazonas, diante Moção de Apelo à Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas (Requerimento nº 2527/2020), 
acerca da instauração do presente PADAC com cópia 
desta portaria, viabilizando o encaminhamento das infor-
mações, solicitações e questionamentos afetos de forma 
centralizada; 
 

DETERMINO: 
 
NOTIFICAR as concessionárias dos serviços de telefonia 
e internet do Município de Carauari, relatando as 
denúncias quanto à indisponibilidade e/ou a grande 
oscilação nos serviços de telefonia e de internet ofertados, 
o que vem ocasionando sérios problemas à coletividade, 
devendo ser ressaltado que solucione os problemas no 
fornecimento de telefonia e internet, utilizando de sua 
equipe técnica com a máxima urgência e diligência; ou 
apresente, de maneira ampla, à toda população do 
município em tela, os problemas atuais existentes e um 
cronograma de resolução da oferta do serviço de telefonia 
e internet, dando-se ampla publicização e prioridade a 
resolução da questão; por fim, ainda deve ser reforçado 
que a ausência de resposta à notificação em epígrafe 
ocasionará a propositura de ação coletiva; 
 
SOLICITAR à Diretoria de Comunicação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas que noticie à população, 

por todos os seus meios, a instauração deste procedi-
mento; 
 
DETERMINA-SE, 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 de-
vida. 
 
Após a chegada das respostas, voltem conclusos para 
posteriores deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
DEFENSORIA PÚBLICA – POLO DO BAIXO AMAZO-
NAS, em Parintins, 05 de agosto de 2020. 
  

   
GABRIELA FERREIRA GONÇALVES 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
 

 
LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO CARDOSO 

Defensor Público do Estado do Amazonas 
 

 
ATO NORMATIVO N. 21/2020-GDPG/DPE/AM 

 

Declara a abertura do 1º Programa de 

Aposentadoria Incentivada para Servi-

dores da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas do ano de 2020. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-

das pelo art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar n.º 01, de 

30 de março de 1990, para prática de atos de gestão ad-

ministrativa; 
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CONSIDERANDO a promulgação da Lei n. 4.339/2016, 

que instituiu o Programa de Aposentadoria Incentivada no 

âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO possibilidade do Defensor Público Ge-

ral editar atos normativos, a fim de sanar problemas admi-

nistrativos, nos termos do art. 141, do Regimento da De-

fensoria Pública do Estado do Amazonas – Res. n.º 

01/2013; 

CONSIDERANDO a competência prevista no art. 9º, VIII, 

da LC 01/1990, para praticar atos de gestão de pessoal, 

inclusive os relativos à concessão de vantagens, férias e 

licenças; 

CONSIDERANDO a disposição contida no caput do artigo 

2º da Lei n. 4.339/2016; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Declara-se aberto o PROGRAMA DE APOSEN-

TADORIA INCENTIVADA – PAI-Servidor/2020/01 – de 

servidores da ativa do Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

Art. 2º. O Programa de Aposentadoria Incentivada se des-

tina exclusivamente aos servidores da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas da ativa que, no prazo de vigên-

cia do programa, preencham os requisitos para a obten-

ção de aposentadoria voluntária, não estejam em pro-

cesso de aposentadoria ou tenham desistido de processo 

de aposentadoria há menos de 2 (dois) anos e não ve-

nham a atingir a idade para a aposentadoria compulsória 

no prazo de 1 (um) ano, contado da publicação deste Ato 

Normativo.  

§1º O prazo para adesão ao programa é de 30 (trinta) dias, 

a partir da publicação deste Ato, em requerimento de apo-

sentadoria dirigido ao Defensor Público Geral, com ex-

pressa referência ao PAI;  

 

§2º Os requerimentos de aposentadoria vinculados ao PAI 

serão analisados em ordem cronológica, aferida a partir 

da data e hora do protocolo;  

§3º Os pedidos de aposentadoria vinculados ao PAI serão 

deferidos até o limite da reserva orçamentária. 

 

Art. 3º. Ao Servidor que aderir ao PAI serão oferecidos os 

seguintes incentivos:  

I - Indenização correspondente a 12 (doze) vezes a última 

remuneração do servidor; 

II – indenização de férias e licenças não gozadas;  

III – Pagamento de verbas decorrentes de direitos reco-

nhecidos pela Administração; 

§1º. Os créditos oriundos do PAI serão fracionados em 

parcelas mensais iguais, em até 36 (trinta e seis) meses; 

§2º. O cálculo da quantidade de parcelas obedecerá a se-

guinte fórmula: 𝑃 =
𝐼

𝑅−𝑋
 ↔ 𝑃 ≤ 36, onde “P”, “I” ,“R” e 

“X” representam, respectivamente, o número de parcelas, 

o valor total da indenização, a remuneração bruta do ser-

vidor e percentual a ser aplicado, sendo desprezada a fra-

ção que exceder o número inteiro. 
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§3º. O percentual iniciado a ser aplicado na fórmula acima 

é de 15% (quinze) por cento. 

§4º. Caso a adoção da fórmula prevista no parágrafo an-

tecedente implique em quantidade de parcelas superior a 

36 (trinta e seis), o percentual a ser aplicado reduzirá em 

5% (cinco por cento) até o limite 0% (zero por cento), hi-

pótese em que, independentemente do resultado, o par-

celamento observará o limite previsto no art. 3º, §3º, da 

Lei 4.339/2016. 

§5º. Não se aplica a fórmula acima para o servidor fizer 

jus apenas à indenização prevista no inciso I do caput, 

quando, então, deverá ser observado o limite de 12 (doze) 

parcelas. 

§6º Para os fins deste artigo, serão disponibilizados, aos 

servidores que preencherem os requisitos, uma memória 

de cálculos, com indicação do montante a ser pago para 

cada membro, bem como o número de parcelas. 

 

Art. 4º. A adesão ao PAI implica em: 

I - a permanência no exercício das funções do cargo até à 

data de publicação do ato da aposentadoria; 

II - a irreversibilidade da aposentadoria concedida nos ter-

mos desta Lei; 

III - a impossibilidade de investidura em cargo de provi-

mento em comissão na Defensoria Pública pelo prazo de 

três anos da publicação do ato de aposentadoria.  

 

Art. 5º. O pagamento das indenizações previstas neste 

ato terá início no mês subsequente ao da publicação do 

ato de aposentação do servidor. 

Art. 6º. Este Ato Normativo vigorará por 30 (trinta) dias, 

contados a partir da data da sua publicação. 

 

Cientifique-se via memorando circular, cumpra-se e publi-

que-se. 

 

Manaus, 05 de agosto de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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