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PORTARIA N.º 136/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, 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 Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado 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 atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 
de 1990. 

RESOLVE: 
 
I – CESSAR OS EFEITOS, a contar de 09 de 
março de 2021, da eficácia da Portaria n.º 
668/2019-GDPG/DPE/AM, republicada no Diá-
rio Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 1.026 
de 02 de julho de 2019, Ano 5, pág. 5/12, na 
parte do inciso V, que designou a Defensora Pú-
blica de 2ª Classe Pollyana Gabrielle Souza Vi-
eira para exercer, com exclusividade e cumulati-
vamente, suas funções na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª De-
fensoria Pública 1ª Instância de Atendimento à 
Mulher em situação de violência de gênero; 
 
II – CESSAR OS EFEITOS, a contar de 09 de 
março de 2021, da eficácia da Portaria nº 
103/2021-GDPG/DPE/AM, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM em 26 de fevereiro 
de 2021, Ano 7, Edição 1.410, pág. 1/2, que 
prorrogou a designação do Defensor Público de 
2ª Classe Ali Assaad Hamade de Oliveira para 
exercer, cumulativamente, suas funções na 11ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância de Família; 
 

III – CESSAR OS EFEITOS, a contar de 09 de 
março de 2021, da eficácia da Portaria nº 
009/2021-GDPG/DPE/AM, publicada no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM em 06 de janeiro 
de 2021, Ano 7, Edição 1.376, pág. 3/9, na parte 
do inciso VII, que designou a Defensora Pública 
de 3ª Classe Kanthya Pinheiro de Miranda para 
exercer, cumulativamente, suas funções na 10ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância de Família; 
 
IV – DESIGNAR, a Defensora Pública de 2ª 
Classe Pollyana Gabrielle Souza Vieira para 
exercer, cumulativamente, suas funções na 11ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância de Família, a 
contar de 09 de março de 2021; 
 
V – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 15% (quinze por cento), pro-
porcional ao período supracitado, sobre os ven-
cimentos da Defensora Pública mencionada no 
inciso IV, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Com-
plementar 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 cumula-
ção simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 12 de 
março de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 138/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, 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, 
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consolidada na forma do art. 9.º da Lei Promul-
gada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da Defen-
soria Pública para o desempenho de tarefas es-
peciais no âmbito da Defensoria Pública do Es-
tado 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 atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para praticar atos de gestão adminis-
trativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 
Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 
de 1990. 
 

RESOLVE: 
 
I – DESIGNAR, a Defensora Pública de 1ª 
Classe Caroline da Silva Braz para exercer, cu-
mulativamente, suas funções na 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância de Atendi-
mento à Mulher em situação de violência de gê-
nero, a partir de 09 de março de 2021; 
 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 30% (trinta por cento), propor-
cional ao período supracitado, sobre os venci-
mentos da Defensora Pública mencionada neste 
ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei Comple-
mentar 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 cumula-
ção simultânea. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 12 de 
março de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA Nº 01/2021 - DPE/NUMAF/AM 

(Proc. nº. 01/2021) 

 Os Defensores Públicos signatários, titulares do 
Núcleo de Moradia e Fundiário da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas - NUMAF, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 4º, VII, da Lei Complementar nº 80/1994, e 

CONSIDERANDO o princípio da dignidade da 
pessoa humana (art. 1.º, III, da CRFB); o direito 
fundamental à moradia digna (art. 6.º, caput, da 
Constituição da República Federativa do Brasil - 
CRFB); 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3°-A 
da Lei Complementar n.° 80, de 12 de janeiro de 
1994, 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, 
bem como a afirmação do Estado 
Democrático de Direito; 

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 6.º da 
Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, em que se 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 dispõe o art. 23 da 
CRFB de 1988, em que “É competência comum 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios: I - zelar pela guarda da 
Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio 
público”; 

CONSIDERANDO o que determina o Art. 150, 
IV, alínea “a”, da Constituição Federal, o qual 
dispõe ser vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios instituir 
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impostos sobre patrimônio, renda ou serviço 
uns dos outros”; 

CONSIDERANDO, por conseguinte, o que 
dispõe o parágrafo 2º, do Art. 150 da 
Constituição Federal, o qual considera a 
vedação do inciso IV, do referido artigo, 
extensiva às autarquias e às fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no 
que se refere ao patrimônio, à renda e aos 
serviços, vinculados a suas finalidades 
essenciais ou às delas decorrentes; 

CONSIDERANDO que o Art. 32 do Código 
Tributário Nacional, expressamente, assegura 
que o imposto, de competência dos 
Municípios, sobre a propriedade predial e 
territorial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de 
bem imóvel por natureza ou por acessão física, 
como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município; 

CONSIDERANDO que, nos termos da lei 
10.188, de 12 de fevereiro de 2001, foi instituído 
o Programa de Arrendamento Social, gerido 
pelo Ministério das Cidades e operacionalizado 
pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo 
reduzir o déficit habitacional, visando à redução 
das desigualdades sociais e regionais (Art. 3º, 
III, da CRFB), bem como garantir o 
desenvolvimento nacional (Art. 3º, II, da CRFB);  

CONSIDERANDO a recente decisão do 
Supremo Tribunal Federal acerca da imunidade 
tributária recíproca e consequente isenção da 
cobrança do Imposto Territorial Urbano - IPTU, 
sobre os imóveis integrantes do Programa de 
Arrendamento Residencial, gerido pela Caixa 
Econômica Federal; 

CONSIDERANDO o que determina a 
Constituição do Estado do Amazonas, em seu 
art. 17, inciso IX, o qual assegura “Respeitadas 
as normas de cooperação fixadas em lei 
complementar federal, é da competência do 
Estado, em atuação comum com à União ou 

aos Municípios:  IX - promover programas de 
construção de moradias e a melhoria das 
condições de habitação e de saneamento 
básico; ”; 

CONSIDERANDO que, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 80, inc. IV, da Lei Orgânica 
do Município de Manaus, o município possui 
imóveis alienados por meio de doação ao Fundo 
de Arrendamento Residencial - FAR, 
posteriormente utilizados na execução de 
Programas de construção de moradia, nos 
termos da lei nº 10.188, de 12 de fevereiro de 
2001; 

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, nos termos do inciso 
LXXIV, do art. 5.° da Constituição Federal, a 
Defensoria Pública é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 
do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e 
gratuita, aos necessitados;  

  

RESOLVEM: 
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INSTAURAR Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo (PADAC) para fins de 
averiguação da regularidade na cobrança do 
Imposto Territorial Urbano - IPTU sobre os 
imóveis destinados ao programa de construção 
de moradia “Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV)”, vinculados ao Programa de 
Arrendamento Residencial, nos termos da lei nº 
10.188, de 12 de fevereiro de 2001. 

COMUNICAR o Defensor Público Geral acerca 
da instauração do presente PADAC; 

COMUNICAR a população amazonense em 
geral acerca da instauração do presente 
PADAC, viabilizando o encaminhamento das 
informações, solicitações e questionamentos 
afetos de forma centralizada;  

DETERMINAM:  

OFICIE-SE à SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, para que informe 

sobre a participação do Fundo de Arrendamento 

Residencial - FAR na construção de moradias 

no município de Manaus, no âmbito do 

Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV); 

OFICIE-SE à Prefeitura Municipal de Manaus, 

para que informe os projetos de loteamentos 

aprovados ou em tramitação, cuja construção 

conte com recursos oriundos do Fundo de 

Arrendamento Residencial - FAR, bem como a 

relação dos imóveis doados ao FAR pelo 

Município de Manaus. 

OFICIE-SE à Secretaria Municipal de Finanças 

e Tecnologia da Informação (SEMEF), para que 

informe sobre a existência de cobranças de 

Imposto Territorial Urbano - IPTU em face dos 

moradores beneficiados por programas de 

moradia vinculados ao Fundo de Arrendamento 

Residencial - FAR; 

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, volte este processo à conclusão para 

posteriores deliberações. 

 Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 

  

Manaus, 15 de março de 2021.  

 

Dâmea Mourão Telles de Menezes 

Defensora Pública 

 

Thiago Nobre Rosas 

Defensor Público 

 

  
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
14ª CHAMADA 

 
3º EXAME DE SELEÇÃO PARA O 

PROGRAMA DE ESTÁGIO EM PÓS 
GRADUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS  
 

Doc.:00000.006564/2021 
 
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, DR. RICARDO 
QUEIROZ DE PAIVA E A COORDENADORA 
DO CENTRO DE ESTÁGIO ACADÊMICO, no 
uso de suas atribuições, e considerando as 
disposições da Resolução 010/2019-
CSDPE/AM alterada pela Resolução 026/2020-
CSDPE/AM, que regulamenta o Programa de 
Estágio em Pós-Graduação da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, conforme 
Resolução 026/2020, convoca a décima  
primeira chamada os candidatos abaixo, 
aprovados no 3º Exame de Seleção para o 
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Programa de Estágio em Pós-Graduação, para 
substituição dos estagiários de pós graduação 
que tiveram seus contratos finalizados. A 
documentação deverá ser enviada no prazo de 
48 (quarenta e oito horas), para o e-mail 
estagio2dpe@gmail.com, o rol de 
documentos abaixo que, posteriormente, 
deverão ser entregues fisicamente, assim que 
retornados os atendimentos presenciais na 
DPE/AM: 

 cópia da carteira de identidade 
 comprovante de Endereço 
 cópia do CPF 
 currículo 
 número da conta bancária do 

Banco do Bradesco (xerox do car-
tão do banco) - na ausência de 
conta no referido Banco entrar em 
contato com o Centro de Estágio 

 original e cópia do título de Bacha-
rel  em Direito e de colação de grau 

 02 (duas) fotos 3x4 
 cópia do documento que comprove 

a regularidade com o serviço militar 
obrigatório (para os homens) 

 Cópia do título de eleitor com 
comprovante da última votação 

 Declaração de matrícula em 
curso de pós-graduação emitida 
pela Instituição de Ensino Supe-
rior ou declaração de que irá ade-
rir ao Programa de Pós Gradua-
ção oferecido pela Defensoria 
Pública do Estado em convênio 
com as Instituições de Ensino 
Superior UEA/UFAM,  conforme 
art.6ª da  Resolução 026/2020 - 
CSDPE/AM. 

Comunica-se que o não envio da 
documentação até a referida data implicará em 
desistência do Programa de Estágio em Pós-
Graduação. Salienta-se que compete ao 

candidato o acompanhamento do certame, por 
intermédio das publicações no site 
http://www.defensoria.am.def.br/ e no Diário 
Oficial Eletrônico da DPE/AM. 
 
 

LISTA DE CONVOCAÇÃO DOS 
CANDIDATOS APROVADOS NO 

PROGRAMA DE ESTÁGIO EM PÓS-
GRADUAÇÃO-DPE/AM 2019 

 
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS  

 
Ordem de 

Classificação 
Nome Completo Nota 

52º Fabiola Lima da Silva  39,25 

54º 

Amanda Drumond Tava-

res  39,25 

 
 
CONVOÇÃO DA CANDIDATA - PEDIDO FI-

NAL DE FILA 

Ordem de 

Classificação 
Nome Completo Nota 

53º 
Camila Assunção Caval-

cante 
39,25 

 
 
CENTRO DE ESTÁGIO ACADÊMICO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, em Manaus, 15 de março de 
2021. 
 
 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 
 Defensor Público Geral 

 
MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES 

Coordenadora do Centro de Estágio 
Acadêmico 
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