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PORTARIA N.º 653/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei. 

RESOLVE: 
 

I – SUSPENDER PARCIALMENTE, a partir de 01 de ou-
tubro de 2020, a eficácia da Portaria nº 413/2020-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial da DPE/AM, 
Ano 6, Edição 1.238, págs. 1 e 2, somente na parte do in-
ciso III, que designou o Defensor Público de 2ª Classe 
Bruno Henrique Soré para exercer, cumulativamente, suas 
funções na 5ª Defensoria Pública de 2ª Instância, a partir 
de 01 de junho de 2020;  

 
II – CESSAR OS EFEITOS, a partir de 01 de outubro de 
2020, da eficácia da Portaria nº 558/2020-GDPG/DPE/AM, 
publicada no Diário Oficial da DPE/AM, Ano 6, Edição 
1.296, pág. 14, na parte do inciso II, que designou o De-
fensor Público de 2ª Classe Bruno Henrique Soré para 
exercer, cumulativamente, suas funções na 4ª Defensoria 
Pública de 2ª Instância, pelo período de 30 (trinta) dias, a 
contar de 02 de setembro de 2020; 

 
 

III – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe Fernando 
Figueiredo Serejo Mestrinho para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 4ª Defensoria Pública de 2ª Ins-
tância, pelo período de 01 a 30 de outubro de 2020; 
 
IV – DESIGNAR a Defensora Pública de 4ª Classe Luise 
Torres de Araújo Lima para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 16ª Defensoria Pública de 1ª Instância Cri-
minal, pelo período de 01 a 30 de outubro de 2020; 
 
V – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª Classe Nilson 
Gomes de Oliveira Meireles para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 5ª Defensoria Pública de 2ª Ins-
tância, pelo período de 01 a 30 de outubro de 2020; 
 
VI – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 30% (trinta por cento), proporcional ao período su-
pracitado, sobre os vencimentos dos Defensores Públicos 
mencionados nos incisos III e V, na forma do art. 40, § 3º, 
da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990, alterado pela Lei Complementar Estadual n. 196, de 
13 de maio de 2019, e regulamentado pela Resolução nº 
013 do Conselho Superior da Defensoria Pública, desde 
que o membro já não perceba a vantagem em razão de 
outra cumulação simultânea; 
 
VII – Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 01 de outubro de 2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 
PORTARIA N.º 645/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 9º, inciso VIII, 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; 
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CONSIDERANDO a Homologação do Pedido de reclassi-
ficação do Sr. Jean Duarte Machado, classificado em 1º 
lugar no cargo de provimento efetivo de Analista em Ges-
tão Especializada de Defensoria – Ciências Contábeis, 
município de Manaus, do Quadro de Servidores Auxiliares 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o res-
pectivo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações; 
CONSIDERANDO, o constante nos autos do Processo de 
n.º 20000.005459/2020-69; 

RESOLVE: 
I - NOMEAR, em conformidade com o artigo 8º, § 1º, da 

Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, para 

exercer cargo de provimento efetivo do Quadro de 

Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, o candidato abaixo especificado: 

CARGO: CARGO: ANALISTA EM GESTÃO ESPECIALI-
ZADO DE DEFENSORIA – CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO: MANAUS 

NOME DO CANDIDATO CLASS. 
VAGA A SER 
PREENCHIDA 

WESLLEY LINDBERGH 
ROCHA DE ARAUJO 

2ª 1ª 

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação. 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de setembro 
de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 652/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 de 30 
de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 
Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para designar os membros da Defensoria Pública para o 
desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 9.º, in-
ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990; 
 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos de afasta-
mentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR o Defensor Público de 3ª Classe Theo Edu-
ardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa para exercer, cu-
mulativamente, suas funções na 4ª Defensoria Pública de 
1ª Instância de Atendimento Prisional, a partir de 01 de ou-
tubro de 2020; 
 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 3ª Classe Messi El-
mer Vasconcelos Castro para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 3ª Defensoria Pública de 1ª Instância de 
Atendimento Prisional, a partir de 01 de outubro de 2020; 
 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 30% (trinta por cento), proporcional ao período su-
pracitado, sobre os vencimentos dos Defensores Públicos 
mencionados neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, 
alterado pela Lei Complementar Estadual n. 196, de 13 de 
maio de 2019, e regulamentado pela Resolução nº 013 do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, desde que o 
membro já não perceba a vantagem em razão de outra cu-
mulação simultânea; 
 
IV – Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 1 DE OUTUBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.316 Pág. 3/4 

 

 

 

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 30 de setembro de 
2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2020-CPP/DPE/AM 

 
RECOMENDAÇÃO. PUBLICI-
DADE DE DIREITOS DE IDOSOS 
À GRATUIDADE DO TRANS-
PORTE COLETIVO. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO AMAZONAS, instituição permanente, essencial à  fun-
ção  jurisdicional  do  Estado,  sendo  expressão e instru-
mento do regime democrático, na dicção do art. 134 da  
Constituição da República, por meio da COORDENADO-
RIA DE PROJETOS E PROGRAMAS, no exercício das 
atribuições constitucionais e legais que lhes são conferidas 
pelos arts. 5º, inciso LXXIV, e 134, da Constituição Federal, 
e art. 4º, incisos II e XI, da Lei Complementar nº 80/94; 

CONSIDERANDO que a Defensoria  Pú-

blica  do  Estado  do  Amazonas tem por função assegu-

rar,  de  forma  integral  e  gratuita,  a  promoção  dos  

direitos  humanos,  por  meio  de  assistência  jurídica  e  

da  defesa,  em  todos  os graus, judicial e extrajudicial, 

dos direitos individuais e coletivos, aos  necessitados; 

CONSIDERANDO que, em 11 de março de 

2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) qualificou 

o surto do novo Coronavírus (COVID-19) como pande-

mia; 

CONSIDERANDO a necessidade de ob-

servar os protocolos de segurança, notadamente no que 

se refere ao distanciamento social e ao uso de máscaras, 

a fim   de evitar uma nova onda de contaminação, e com 

isso, o crescimento do número de casos; 

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, ins-

culpidos na Constituição da República de 1988 (art. 1º, 

III; art. 5º, caput; art. 6º, caput; art. 196, caput); 

CONSIDERANDO o Estatuto do Idoso, Lei 

n.º 10.741, de 01 de outubro de 2003, que reconhece a 

prioridade de atendimento da população idosa; e dispõe 

que a gratuidade do transporte coletivo está condicionada 

à apresentação de qualquer documento pessoal que faça 

prova de sua idade; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 949, 
de 10 de março de 2006, que reitera a gratuidade do trans-
porte coletivo a pessoas maiores de 60 anos bastando a 
apresentação de documento de identidade e estabelece à 
Prefeitura de Manaus obrigatoriamente o dever de dar pu-
blicidade a esses direitos no interior dos ônibus, por meio 
de placas e adesivos; 

CONSIDERANDO fiscalização realizada 

em 01 de outubro de 2020 em terminais de ônibus urba-

nos de Manaus em parceria com o Conselho Estadual do 

Idoso, Secretaria de Estado de Justiça, direitos Humanos 

e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva 

Adjunta da Pessoa Idosa (Seadpi), Delegacia Especiali-

zada em Crimes Contra o Idoso (DECCI) e Instituto Esta-

dual de Defesa do Consumidor (Procon-AM); 

RESOLVE RECOMENDAR À 
PREFEITURA DE MANAUS: 

a) A realização de campanha de cons-
cientização da população idosa a respeito do direito 
à gratuidade de transporte coletivo a partir dos 60 
anos com a apresentação de documento de identi-
dade; 

b) A fixação de placas em todos os ter-
minais de ônibus de Manaus e no interior de todos os 
ônibus, através de placas e adesivos, informando o 
direito à gratuidade de transporte coletivo a partir dos 
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60 anos com a apresentação de documento de identi-
dade e a entrada prioritária dos usuários idosos pela 
porta dianteira dos veículos com poltronas reserva-
das; 

c) A capacitação de servidores dos ter-
minais de ônibus e das empresas de transporte de 
passageiros sobre a gratuidade de transporte coletivo 
a partir dos 60 anos com a apresentação de docu-
mento de identidade e a entrada prioritária dos usuá-
rios idosos pela porta dianteira dos veículos, além 
das poltronas reservadas; 

d) A adaptação de todos os terminais 
de ônibus de Manaus em conformidade com regras 
sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas 
(FVS-AM) disponibilizando pias com água e sabão, 
além de dispensers com álcool em gel para prevenção 
contra a COVID-19; 

 

EXPEÇA-SE ofício ao Município de Ma-

naus, encaminhando esta recomendação, para que dela 

tome ciência e informe as medidas implementadas ou as 

razões para o não acolhimento do recomendado, conce-

dendo-se o prazo de 03 (três) dias para resposta, a ser 

remetida para o endereço eletrônico: projetosd-

peam@gmail.com. 

CIENTIFIQUE-SE  que  quanto  à  eficácia  

da  presente  Recomendação, em que pese não possuir 

caráter vinculativo  e  obrigatório,  é  i.  meio extrajudicial 

voluntário e amigável de prevenção de litígios judiciais, e 

ii. constitui elemento de prova em possíveis ações judici-

ais. Registre-se, ainda que a manutenção de ação ou 

omissão em desconformidade  com  a  presente Reco-

mendação  poderá  implicar  no  manejo  de  todas  as  

medidas  e  ações  judiciais cabíveis. 

PUBLIQUE-SE no  sítio  e  no  Diário  Ofi-
cial  Eletrônico  da  Defensoria Pública do Estado do Ama-

zonas, objetivando a transparência da atuação institucio-
nal, no que concerne ao tema exposto, à população ama-
zonense. 

 

Manaus, 01 de outubro de 2020 

 

Rodolfo Pinheiro Bernardo Lôbo  
Defensor Público do Estado do Amazonas  
Coordenadoria de Projetos e Programas 
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