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*PORTARIA N.º 186/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso 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; 
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. 9º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 607/2018, 
Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada de 05/07/2018, 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 – CESSAR OS EFEITOS, a partir de 01 de março de 
2020, da Portaria nº 668/2019-GDPG/DPE/AM, publicada 
no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, edição 1.026 de 02 
de julho de 2019, pág. 5, que designou a Defensora Pública 
de 1ª Classe Maria Domingas Gomes Laranjeira para exer-
cer, com exclusividade e cumulativamente, suas funções 
na 1ª, 2ª, 3ª e 6ª Defensoria Pública de 2ª. Instância, a par-
tir 01 de julho de 2019; 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe Rafael 
Vinheiro Monteiro Barbosa  para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 6ª Defensoria Pública de 2ª Ins-
tância, a partir de 21 de fevereiro de 2020; 
III – DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª Classe Maria 
Domingas Gomes Laranjeira para exercer, com exclusivi-
dade e cumulativamente, suas funções na 1ª, 2ª e 3ª De-
fensoria Pública de 2ª. Instância, a partir 21 de fevereiro de 
2020; 
IV – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 30% (trinta por cento), proporcionais ao período su-
pracitado, sobre os vencimentos dos Defensores Públicos 

mencionados neste ato, nos incisos II e III, 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 Re-
solução n° 013 do Conselho Superior da Defensoria Pú-
blica, desde que o membro já não perceba a vantagem em 
razão de outra cumulação simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 21 de fevereiro de 2020. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
* Reproduzida integralmente por ter saído com incorreções no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM, ano 6, edição 1.178, pág. 1 de 18 de fevereiro de 2020 

 
PORTARIA N.º 0219/2020-GDPG/DPE/AM 

Dispõe sobre as Consignações em folha de pagamento 
no âmbito da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS e dá outras providências. 
 
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; 
 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n° 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO que a realização de convênios é crité-
rio exclusivo da Administração; 
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de unifor-
mizar os procedimentos a serem adotados nessa Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas; 
 

RESOLVE: 
 

TÍTULO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
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Art. 1º Esta resolução dispõe sobre a regulamentação da 
consignação em folha de pagamento dos servidores ati-
vos, inativos e pensionistas registrados no Sistema de 
Folha de Pagamento da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 
 
Art. 2º Na apreciação de requerimento objetivando a con-
signação em folha de pagamento, feito pelas entidades 
previamente conveniadas, a Diretoria Adjunta de Folha de 
Pagamento e Gestão de Pessoas, responsável pelo Sis-
tema de Folha de Pagamento da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas deverá observar as normas estabe-
lecidas nesta Resolução, relativamente às consignações 
compulsórias e facultativas. 
 
Art. 3º A consignação em folha de pagamento não implica 
a corresponsabilidade da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas por dívidas ou compromissos de natureza pe-
cuniária assumidos pelos servidores ativos, inativos e 
pensionistas junto às consignatárias. 
 
Art. 4º Considera-se, para fins desta Resolução: 
I- Averbação: o aceite do contrato de consignação facul-
tativa no sistema de controle e gerenciamento de margem 
consignável; 
II- Consignação compulsória: desconto incidente sobre a 
remuneração, subsídio ou provento, efetuado por força de 
lei ou mandado judicial; 
III- Consignação facultativa: o desconto incidente sobre a 
remuneração, subsídio ou provento, mediante a autoriza-
ção prévia e formal do interessado, e com a anuência da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 
IV- Consignatário: o destinatário dos créditos resultantes 
das consignações compulsórias e facultativas; 
V- Consignante: a Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas como a entidade que procede aos descontos relati-
vos às consignações compulsórias e facultativas na res-
pectiva folha de pagamento, em favor do consignatário; 
VI- Consignado: servidor ativo, inativo ou pensionista, re-
gistrado na folha de pagamento da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, que, por contrato, tenha 
estabelecido com o consignatário relação jurídica que au-
torize o desconto da consignação facultativa; 

VII- Consigweb: sistema de controle e gerenciamento de 
margem consignável. 
 

TÍTULO II 
 

DAS CONSIGNAÇÕES COMPULSÓRIAS E FACULTA-
TIVAS 

 
Art. 5º Poderão consignar facultativamente em folha de 
pagamento os servidores públicos ocupantes de cargo de 
provimento efetivo, os ocupantes de cargos em comissão 
de livre nomeação e pensionistas registrados no Sistema 
de Folha de Pagamento da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 
§ 1º Os servidores ativos, aposentados e pensionistas ci-
tados acima poderão ter consignados em folha de paga-
mento valores destinados à satisfação de compromissos 
assumidos, desde que autorizem a consignação mediante 
contrato ou outros instrumentos firmados com as entida-
des consignatárias. 
 
Art. 6º A soma mensal das consignações facultativas de 
cada servidor ativo, aposentado ou pensionista não po-
derá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) 
da soma dos vencimentos/proventos com os adicionais de 
caráter individual e demais vantagens, compreendidas a 
vantagem pessoal ou outra paga sob o mesmo funda-
mento. 
 
Art. 7º São consideradas consignações compulsórias: 
I- Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Ser-
vidor Público; 
II- Contribuição para a Previdência Social; 
III- Obrigações decorrentes de decisão judicial ou admi-
nistrativa, tais como pensão alimentícia judicial; 
IV- Imposto sobre o rendimento do trabalho; 
V- Reposição e indenização ao erário; 
VI- Outros descontos compulsórios instituídos por lei. 
 
Art. 8º São consideradas consignações facultativas, na 
seguinte ordem de prioridade: 
 
I– Financiamento da casa própria; 
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II– Pensão alimentícia voluntária, decorrente de acordo 
extrajudicial; 
III– Contribuição para previdência privada, seguro de vida 
e planos de assistência médica e odontológica; 
IV– Contribuição para entidades de classe, associações, 
clubes e sindicatos de servidores; 
V– Financiamento e empréstimo realizado por instituição 
bancária; 
VI– Crédito em farmácia. 
 
Art. 9º As consignações compulsórias precedem as facul-
tativas. 
§ 1º Não será admitido o desconto de consignações facul-
tativas até o limite de 30% (trinta por cento) quando a 
soma destas com as compulsórias exceder a 70% (se-
tenta por cento) da remuneração fixa do servidor. 
§ 2º Caso a soma das consignações compulsórias e facul-
tativas exceda o limite definido, ficarão suspensos os des-
contos relativos a consignações facultativas naquilo que 
exceder, devendo ser observada a ordem de prioridade 
prevista no artigo 8º, sendo que na hipótese de haver mais 
de uma consignação com a mesma prioridade, a mais re-
cente será suspensa. 
§ 3º A suspensão abrangerá sempre o valor integral da 
consignação. 
§ 4º Após a adequação ao limite previsto, as consignações 
suspensas serão retomadas a partir da parcela referente 
ao mês em que a margem houver sido recuperada. 
§ 5º Os descontos a título de pensão alimentícia e de re-
posição aos cofres públicos terão preferência entre si, 
nesta ordem, prevalecendo ainda sobre quaisquer outros 
descontos de natureza consensual. 
 
Art. 10 As consignações relativas a amortizações de em-
préstimos e parcelas de juros a eles relativos, serão pro-
cessadas de acordo com o prazo do contrato de emprés-
timo firmado entre a instituição financeira e o consignado, 
não podendo exceder a 84 (oitenta e quatro) meses. 
Parágrafo Único Quando previsto no contrato de emprés-
timo, as consignações poderão incidir sobre verbas resci-
sórias devidas pela Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas ao servidor em questão. 
 

Art. 11 A eventual modificação no valor do vencimento ou 
das margens de consignações poderá ensejar a reprogra-
mação da consignação, desde que repactuada entre o 
servidor e a consignatária, por manifestação expressa em 
contrato, sem acréscimos de custos operacionais, sendo 
sempre necessária a exclusão do contrato anterior e a in-
clusão de um novo. 
 

TÍTULO III 
 

DAS REGRAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS 
 
Art. 12 Somente poderão ser admitidas como entidades 
consignatárias para efeito das consignações facultativas: 
I– Entidades e órgãos da Administração Pública Federal, 
Estadual e Municipal; 
II– Instituições financeiras e entidades de crédito imobiliá-
rio autorizadas pelo Banco Central, todas com sede, agên-
cia ou sucursal no Município de Manaus; 
III– Entidades que comercializem planos de assistência 
médica e odontológica com sede ou filial no Município de 
Manaus; 
IV– Associações, sindicatos, clubes e cooperativas; 
V– Entidades fechadas ou abertas de previdência privada, 
seguro e plano de saúde; 
VI– Farmácias e drogarias cujas matrizes estejam situa-
das no Município de Manaus. 
 
Art. 13 A celebração de Convênio para efetivação da con-
signação facultativa depende de prévia autorização do 
Defensor Público Geral. 
§ 1º O cadastramento da entidade consignatária será efe-
tuado após a celebração do convênio. 
§ 2º Anualmente todas as entidades consignatárias deve-
rão ser recadastradas com a reapresentação da docu-
mentação exigida atualizada. O recadastramento deverá 
ocorrer após 12 (doze) meses contados da data do cadas-
tramento ou do último recadastramento. 
 
Art. 14 A entidade que requerer a celebração de Convênio 
deverá instruir o pedido com a documentação disposta a 
seguir, sem prejuízo de outras que a Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas julgar necessárias: 
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I– Apresentação de escrituração e registro contábil, 
quando solicitados; 
II– Apresentação dos seguintes documentos, originais ou 
em cópias autenticadas, dento do prazo de validade: 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 
b) ata da última eleição e termo de investidura dos direto-
res; 
c) procuração estabelecendo poderes aos seus represen-
tantes legais; 
d) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ; 
e) alvará de funcionamento com endereço completo; 
f) certidão simplificada da Junta Comercial ou do Registro 
Civil do Estado do Amazonas; 
g) certidões negativas de tributos federais, estaduais e 
municipais; 
h) certidão negativa do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS; 
i) certidões negativas dos cartórios de protestos; 
j) cópia do RG e CPF dos representantes legais; 
k) minuta do termo de convênio; 
l) modelo de contrato que será celebrado entre a consig-
natária e o consignado; 
m) comprovante de pagamento do Documento de Arreca-
dação Municipal – DAM. 
III– condições técnicas para efetuar consultas e lança-
mentos no Consigweb. 
 
Art. 15 As instituições financeiras e entidades de crédito 
imobiliário deverão apresentar os seguintes documentos 
originais ou em cópias autenticadas, além dos documen-
tos exigidos no artigo 14 desta Resolução. 
I– Certidões dos cartórios de protestos e de registro de 
interdições em nome dos diretores e representantes le-
gais; 
II– Certidão que comprove a autorização para funciona-
mento concedida pelo Banco Central do Brasil. 
 
Art. 16 As entidades que comercializam planos de assis-
tência odontológica deverão apresentar os seguintes do-
cumentos originais ou em cópias autenticadas, além dos 
documentos exigidos no artigo 14 desta Resolução. 
I– Certidão que comprove o registro na Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS; 

II– Certificado de registro e inscrição perante o Conselho 
Regional de Odontologia do Amazonas. 
 
Art. 17 As associações, sindicatos, clubes e cooperativas 
deverão apresentar os seguintes documentos, originais 
ou em cópias autenticadas, além dos documentos exigi-
dos no artigo 14 desta Resolução. 
I– Cópia da ata da assembleia ou estatuto onde conste a 
autorização para firmar Convênio, Contratos ou outros ins-
trumentos legais relacionados; 
II– Cópia da ata da assembleia da última eleição e posse 
da diretoria, com nome completo, endereço atual, RG e 
CPF do responsável eleito; 
III– Certificado do código fornecido pelo Ministério do Tra-
balho, somente no caso de Entidade Sindical. 
 
Art. 18 As entidades que comercializam seguros deverão 
apresentar carta patente expedida pela Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, original ou cópia autenti-
cada, além dos documentos exigidos no artigo 14 desta 
Resolução. 
 
Art. 19 As entidades que comercializam planos de saúde 
deverão apresentar os seguintes documentos, originais 
ou em cópias autenticadas, além dos documentos exigi-
dos no artigo 14 desta Resolução. 
I– Certidão que comprove o registro na Agência Nacional 
de Saúde Suplementar – ANS; 
II– Certificado de registro e inscrição perante o Conselho 
Regional de Medicina do Amazonas; 
III– Autorização de funcionamento e regularidade expe-
dida pelo Ministério da Saúde. 
 
Art. 20 As entidades abertas de previdência privada deve-
rão apresentar carta patente expedida pela Superinten-
dência de Seguros Privados – SUSEP, original ou cópia 
autenticada, além dos documentos exigidos no artigo 14 
desta Resolução. 
 
Art. 21 As farmácias e drogarias deverão apresentar os 
seguintes documentos, originais ou cópias autenticadas, 
além dos documentos exigidos no artigo 14 desta Resolu-
ção. 
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I– Alvará da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 
ANVISA; 
II– Alvará da Fundação de Vigilância em Saúde do Ama-
zonas – FVS; 
III– Certificados de regularidade técnica dos Conselhos 
Regional e Federal de Farmácia; 
IV– Licença sanitária expedida pela Diretoria de Vigilância 
Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde; 
V– Contrato do farmacêutico comprovando o atendimento 
no horário de funcionamento da empresa. 
 
Art. 22 No caso de instituição financeira, no termo de con-
trato celebrado deverá constar como cláusula obrigatória 
o compromisso de oferecer taxas de juros e respectivos 
encargos contratuais diferenciados em proveito do consig-
nado, nos empréstimos cujas amortizações serão objeto 
de consignação, além de disponibilizar, em página própria 
na internet, informações atualizadas sobre as taxas de ju-
ros praticadas em tais operações de crédito, com os res-
pectivos encargos e impostos incidentes. 
 

TÍTULO IV 
 

DAS PROIBIÇÕES E RESTRIÇÕES ÀS CONSIGNATÁ-
RIAS 

 
Art. 23 As entidades consignatárias conveniadas que co-
mercializam planos de assistência odontológica poderão 
averbar unicamente os descontos a título de contribuição 
para planos odontológicos, que serão processados, exclu-
siva e diretamente, em seu favor. 
 
Art. 24 As instituições financeiras poderão averbar unica-
mente os descontos a título de amortização de emprésti-
mos e parcelas de juros a eles relativos, que serão pro-
cessados, exclusiva e diretamente, em seu favor. 
 
Art. 25 É vedada a averbação de consignação relativa a 
contrato de empréstimo que esteja condicionada ou vin-
culada à venda de serviços ou produtos adicionais, assim 
como de despesas efetuadas com cartão de crédito e dé-
bito. 
 

Art. 26 Fica vedada a celebração de convênios, contratos 
ou acordos de exclusividade para a concessão de em-
préstimos com consignação em folha de pagamento aos 
servidores ativos, inativos e pensionistas, assim como 
quaisquer ajustes que impeçam ou restrinjam o acesso 
dos servidores a operações de crédito ofertadas por insti-
tuições financeiras. 
 
Art. 27 Não será permitida a intermediação de associa-
ções, sindicatos, corretoras, clubes e similares, para des-
contos a título de seguros, plano de saúde, previdência 
privada ou financiamento da casa própria, devendo os 
descontos ser creditados diretamente às consignatárias 
conveniadas. 
 

TÍTULO V 
 

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS ÀS CONSIGNATÁRIAS 
 

Art. 28 Ocorrerá a desativação temporária da consignatá-
ria conveniada: 
I- Quando constatada irregularidade no cadastramento, 
recadastramento, ou em processamento de consignação; 
II- Que deixar de prestar informações ou esclarecimentos 
nos prazos solicitados pela Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas; 
III- Que deixar de apresentar o comprovante do recolhi-
mento dos custos. 
 
Art. 29 Ocorrerá o descredenciamento da consignatária 
quando: 
I- Ceder a terceiros, a qualquer título, rubricas de consig-
nação; 
II- Permitir que terceiros procedam a consignações no 
Consigweb; 
III- Utilizar rubricas para descontos não previstas nos arti-
gos 7º e 8º; 
IV- Reincidir em práticas que impliquem sua desativação 
temporária; 
V- Não regularizar em seis meses a situação que ensejou 
sua desativação temporária; 
VI- Por interesse da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, em ato motivado; e; 
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VII- Por interesse da consignatária conveniada, expresso 
por meio de solicitação formal à Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas. 
 
Art. 30 Ocorrerá a inabilitação da consignatária conveni-
ada nas hipóteses de: 
I-Reincidência em práticas que impliquem seu descreden-
ciamento; 
II- Comprovada prática de ato lesivo ao servidor ou à ad-
ministração, mediante fraude, simulação ou dolo; e 
III- Prática de taxas de juros e encargos diversos dos in-
formados à Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
na concessão de empréstimo pessoal. 
 

TÍTULO VI 
 

DOS PROCEDIMENTOS DE CONSIGNAÇÃO 
 

Art. 31 As informações para alimentação do sistema de-
verão ser feitas através do Consigweb, cabendo à enti-
dade consignatária providenciar a autorização formal do 
servidor para o desconto, quando for o caso, tendo seu 
valor fixo cadastrado no sistema. 
 
Art. 32 A instituição financeira, ao realizar as operações 
de consignação deverá, sem prejuízo de outras informa-
ções legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Con-
sumidor – CDC), observar a regulamentação expedida 
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central 
do Brasil, em especial as disposições constantes da Re-
solução No 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações 
posteriores, bem como dar ciência prévia ao servidor 
ativo, aposentado ou pensionista, no mínimo, das seguin-
tes informações: 
I- Valor total com e sem juros; 
II- Taxa efetiva mensal e anual de juros; 
III- Todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tri-
butários que eventualmente incidam sobre o valor do cré-
dito contratado; 
IV- Valor, número e periodicidade das prestações; 
V- Soma total a pagar com o empréstimo pessoal; 
VI- Data do início e fim do desconto; 
VII- Valor da comissão paga aos terceirizados contratados 
pelas instituições financeiras para a operacionalização da 

venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria 
rede; 
VIII- O CNPJ da agência bancária que realizou a contra-
tação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do 
correspondente bancário e o CPF do agente subcontra-
tado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone. 
 
Art. 33 As instituições financeiras devem garantir a porta-
bilidade das suas operações de crédito em conformidade 
com as resoluções do Banco Central do Brasil. 
 
Art. 34 Qualquer alteração que implique em aumento do 
valor do desconto deverá ser devidamente justificada de 
forma escrita assim como deve ser informado o valor do 
novo cadastramento. 
 
Art. 35 Os recursos decorrentes de empréstimos serão li-
berados pela instituição financeira exclusivamente ao ser-
vidor ativo, aposentado ou pensionista interessado, atra-
vés de crédito em conta corrente de sua titularidade ou 
ordem de pagamento a seu favor. 
Parágrafo Único A consignatária que desrespeitar a deter-
minação terá imediatamente cancelada a concessão do 
seu código para utilização do Consigweb, ficando impe-
dida de operar com a Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 
 
Art. 36 Após a quitação do débito, a consignatária terá o 
prazo de 72 (setenta e duas) horas para efetivar a desa-
verbação. 
Parágrafo Único Na hipótese de liquidação antecipada do 
empréstimo, a instituição financeira deverá recompor a 
margem consignável do consignado em até 48 (quarenta 
e oito) horas após o término dos prazos de compensação 
bancária fixados 
pelo Banco Central do Brasil. 
 
Art. 37 A inclusão indevida ou descontos de consignações 
em folha de pagamento sem a autorização expressa do 
consignado serão de total responsabilidade da consigna-
tária, que terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
contar de sua ciência, 
para ressarcir na conta corrente do consignado o des-
conto indevido, sob pena de ter seu cadastro suspenso. 
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Art. 38 As consignações facultativas poderão ser cancela-
das nas seguintes hipóteses: 
I- Por conveniência da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, no exercício de seu poder de autotutela; 
II- Por interesse da entidade consignatária, expresso por 
meio de solicitação formal, encaminhada à Defensoria Pú-
blica do Estado do Amazonas, com firma reconhecida de 
seu representante legal; 
III- A pedido do consignado, mediante requerimento ende-
reçado a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
acompanhado de comprovante do cancelamento junto à 
contratada quando couber. 
§ 1º A consignatária terá o prazo de 72 (setenta e duas) 
horas para cancelar a consignação, podendo o prazo ficar 
estendido até a quitação do débito pelo consignado, caso 
existente. 
§ 2º O contrato ou qualquer outro ajuste entre consignatá-
ria e consignado não poderá ser cancelado sem a anuên-
cia do agente financeiro. 
 
Art. 39 Não será permitida, a qualquer título, a materiali-
zação de ressarcimento, compensações, encontros de 
contas ou acertos financeiros entre entidades consignatá-
rias facultativas e a Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas que impliquem em qualquer tipo de crédito aos ser-
vidores. 
 
Art. 40 O desconto em folha de pagamento ou sua altera-
ção dar-se-á: 
I- No pagamento relativo ao mês de referência, se as in-
clusões/alterações forem entregues no setor competente 
até o 5º dia útil; 
II- No pagamento relativo ao mês subsequente ao da re-
ferência, caso ultrapasse a data prevista no item anterior. 
 
Art. 41 A Defensoria Pública do Estado do Amazonas fica 
isenta de qualquer prejuízo ocasionado por possíveis des-
cumprimentos dos incisos I e II, do art. 40. 
Parágrafo Único Quando o desconto da consignação fa-
cultativa não for efetuado em folha, o servidor deve procu-
rar a consignatária para efetuar o pagamento em confor-
midade com o previsto no contrato firmado entre ambos. 
 

Art. 42 No caso de desconto indevido, o servidor ativo, 
aposentado ou pensionista deverá formalizar termo de 
ocorrência junto à Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas, no qual constará a sua identificação funcional e ex-
posição sucinta dos fatos. 
§ 1º No caso de formalização do termo de ocorrência de 
que trata o caput, a Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas deverá notificar a consignatária em até cinco dias 
para comprovar a regularidade do desconto, no prazo de 
três dias. 
§ 2º Não ocorrendo à comprovação da regularidade do 
desconto, serão suspensas as consignações irregulares e 
instaurado processo administrativo para apuração dos fa-
tos. 
§ 3º Instaurado o processo administrativo, de que trata o 
§ 2º, a consignatária terá cinco dias para apresentação de 
defesa. 
§ 4º No curso do processo administrativo, a autoridade 
responsável pelo julgamento poderá suspender a consig-
nação por meio de decisão devidamente motivada. 
 
Art. 43 Ocorrerá à exclusão da consignação nas seguintes 
hipóteses: 
I- Quando restar comprovada a irregularidade da opera-
ção, que implique vício insanável; e 
II- Pela não utilização da rubrica pela entidade durante o 
período de seis meses ininterruptos. 
 
Art. 44 O servidor ativo, aposentado ou pensionista ficará 
impedido, pelo período de até (60) sessenta meses, de 
incluir novas consignações em seu contracheque quando 
constatado, em processo administrativo, prática de irregu-
laridade, fraude, simulação ou dolo relativo ao sistema de 
consignações. 
 
Art. 45 A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, 
para a efetivação da consignação facultativa, valerá en-
quanto subscrita pelo servidor ativo, aposentado ou pen-
sionista titular, não persistindo, por sucessão, em relação 
aos respectivos pensionistas e dependentes. 
 

TÍTULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 46 A empresa responsável pelo Consigweb será sele-
cionada na forma da legislação pertinente, sem ônus para 
a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e informará 
os descontos às empresas consignatárias. 
§ 1º O serviço de gestão de consignações será gerenci-
ado e operado pela empresa prestadora do serviço, sob 
supervisão da Defensoria Pública do Estado do Amazo-
nas. 
§ 2º O serviço prestado deverá ser exclusivamente a ges-
tão das consignações, não podendo a empresa prestar os 
mesmos serviços das empresas de rede credenciada, ex-
cetuando-se deste impedimento no caso de gestão do 
produto cartão de benefícios. 
§ 3º Deverão ser respeitados os contratos ou convênios 
anteriores ainda vigentes, caso existentes. 
 
Art. 47 O Defensor Público Geral designará os responsá-
veis internos pela fiscalização do cumprimento dos precei-
tos desta Resolução, que poderão solicitar ao Defensor 
Público Geral a expedição de normas regulamentares 
complementares. 
 
Art. 48 Os casos omissos serão submetidos à decisão do 
Defensor Público Geral. 
 
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data da sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Manaus, 20 de fevereiro de 2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 0220/2020-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 Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 
2014, que institui o Quadro de Servidores Auxiliares da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o respectivo 
Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 5º e 6º a Resolu-
ção nº 15/2018 – CSDPE/AM, publicada no DOE DPE/AM 
de 25.06.2018, que tratam, respectivamente, da composi-
ção e das incumbências da Comissão de Avaliação Espe-
cial de Desempenho – CAED; 
CONSIDERANDO a designação de membros e servido-
res para comporem a referida Comissão, através da Por-
taria n° 1.084/2018-GDPG/DPE/AM, publicada no dia 30 
de novembro de 2018, Ed. 888; 
CONSIDERANDO a solicitação formulada pela Correge-
dora Geral Melissa Souza Credie Borborema, através do 
Memorando n° 044/2020-CAED/DPE/AM, 
 

RESOLVE: 
I – EXCLUIR a Defensora Pública Phâmara de Souza 
Sicsú da Comissão de Avaliação Especial de Desempe-
nho, em razão da Licença Maternidade; 
II – DESIGNAR para integrar a referida Comissão, como 
membro, o Defensor Público Vitor Kikuda, sem prejuízo 
das atribuições normais do cargo ou da função que ocupa; 
III – DETERMINAR o pagamento da gratificação fixada 
por meio da Portaria nº 793/2018-GDPG/DPE/AM, ao De-
fensor Público mencionado no inciso II; 
IV – Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 
 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS,  
Manaus, 21 de fevereiro de 2020. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 222/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso 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 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. 9º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Geral 
para praticar atos de gestão administrativa, na forma do 
art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 607/2018, 
Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, datada de 05/07/2018, 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: 
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n° 188/2020-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
DPE/AM, em 18 de fevereiro de 2020, ano 6, edição 1.178, 
pág. 02. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 21 de fevereiro de 2020. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

 
  
RECOMENDAÇÃO nº 01/2020 DA COORDENAÇÃO 
TEMÁTICA DA ÁREA CÍVEL  
 
A COORDENADORA TEMÁTICA DA ÁREA CÍVEL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
70, incisos I, II, VIII da Resolução nº 001/2013-CSDPE/AM 
– Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas;  
 
CONSIDERANDO que compete aos Defensores Públicos 
Coordenadores organizar, dirigir, orientar e supervisionar 
as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos 

que atuem em suas áreas, baixando normas 
procedimentais que considerem importantes e 
necessárias para o correto cumprimento da missão 
constitucional da Defensoria Pública;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar a 
atuação institucional através da padronização das peças 
técnico processuais, levando em consideração as 
análises do Código de Processo Civil, bem como da 
doutrina e jurisprudências mais modernas, no intuito de 
auxiliar os Defensores Públicos e toda equipe de apoio a 
oferecerem um atendimento e acompanhamento 
processual com mais qualidade e a evitar eventuais 
prejuízos aos assistidos;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de complementar a 
Recomendação nº. 01/2018 publicada no Diário Oficial da 
Instituição, no dia 27 de setembro de 2018, na edição nº 
850/2018, em razão de novas questões que foram 
apresentadas e deliberadas nas reuniões mensais com o 
intuito de aprimorar a organização interna da instituição e 
o serviço prestado aos usuários;  
 

RESOLVE 
 
 
Apresentar as seguintes recomendações para os órgãos 
de atuação da área cível da DPE/AM: 
 
 
1. Recomenda-se aos defensores públicos em atuação 
perante os órgãos de postulação inicial que seja 
ressaltada a necessidade de prioridade na tramitação das 
ações que envolvam pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.  
 
JUSTIFICATIVA: Foram detectadas demandas em que o 
assistido possui sérios problemas de locomoção, como 
paraplegia, mas não houve o requerimento de prioridade 
na tramitação com fundamento no art. 9º, VII da Lei 
13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência. 1  
 
2. Recomenda-se aos defensores públicos em atuação 
perante os órgãos de postulação inicial que, nas ações de 
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erro médico, falha na prestação do serviço público de 
saúde ou casos de violência obstétrica, a petição inicial 
esteja instruída com a documentação necessária, como o 
prontuário médico. Na impossibilidade, informar no corpo 
da peça que apesar do envio de ofício, houve a negativa 
de sua entrega pelo hospital/maternidade ou que não 
houve recebimento de resposta. Junto a isso, acrescentar 
um tópico requerendo a distribuição dinâmica do ônus da 
prova, com base no art. 373, §1º e §2º, CPC, em razão da 
hipossuficiência técnica do assistido, para que passe a ser 
da parte ré o ônus de provar que a conduta adotada pela 
equipe médica foi adequada, conforme já deferido pelo 
TJAM no julgamento dos agravos de instrumentos de n. 
4003408-50.2017.8.04.00002 e 4002635-
34.2019.8.04.00003 em favor da Defensoria Pública.  
 
JUSTIFICATIVA: O prontuário médico é necessário para 
a elaboração dos quesitos e depois para a confecção do 
laudo pericial, sendo documento fundamental para a 
averiguação escorreita da conduta médica adotada. 
Ocorre que na sua falta, o órgão de atuação forense 
necessita enviar ofício requisitando tal documentação, o 
que gera um tumulto processual na fase probatória, além 
do risco de não serem aceitos pelo juízo por não se 
tratarem de provas novas, conforme autoriza o art. 435 do 
CPC.  
 
3. Recomenda-se aos defensores públicos em atuação 
perante os órgãos de postulação inicial que, nas ações de 
erro médico, falha na prestação do serviço público de 
saúde ou casos de violência obstétrica, verifiquem com 
mais cautela o prontuário e outros documentos médicos 
que serão juntados, para que estejam condizentes com os 
fatos narrados na inicial.  
 
JUSTIFICATIVA: A análise diligente da documentação, a 
fim de estar em conformidade com a narrativa fática da 
inicial, é necessária para que não ocorra eventual 
condenação em multa por litigância de má-fé, em razão 
de ser considerada pelo juízo como tentativa de se alterar 
a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC).  
 
4. Recomenda-se aos defensores públicos em atuação 
perante os órgãos de postulação inicial que, nas ações de 

erro médico, falha na prestação do serviço público de 
saúde ou casos de violência obstétrica que envolvam 
demora na realização do parto, indiquem como parte 
autora não apenas a criança, mas também sua genitora. 
 
JUSTIFICATIVA: A demora injustificada na realização do 
parto gera tanto danos morais e materiais (pensionamento 
mensal) à criança, ocasionando sequelas devido ao 
sofrimento fetal, quanto à parturiente, pela dor, angústia e 
tristeza que afetaram seu patrimônio moral, mesmo que 
nela não tenham ocorrido danos físicos.  
 
5. Recomenda-se aos defensores públicos em atuação 
perante os órgãos de postulação inicial que, nas ações 
envolvendo responsabilidade civil, tendo como 
consequência o falecimento dos pais ou dos filhos, seja 
analisado o cabimento do dano material, devido na forma 
de pensionamento mensal.  
 
JUSTIFICATIVA: A análise da pretensão indenizatória em 
casos de ações de responsabilidade civil, não deve ser 
limitada ao pedido de indenização de danos morais, pois 
de acordo com a jurisprudência dominante4, os filhos ou 
genitores sobreviventes têm direito ao recebimento de 
pensão mensal.  
 
6. Recomenda-se aos defensores públicos em atuação 
nos órgãos que tenham como atribuição a interposição do 
recurso de apelação que, quando forem interpô-lo em 
favor de interesse do assistido e tiver a sentença 
determinado o pagamento de honorários sucumbenciais à 
Defensoria Pública em valor irrisório, seja aberto um 
tópico pedindo também a reforma, no tocante à majoração 
dos honorários. No entanto, se o interesse recursal for 
apenas em relação à verba honorária, deve-se realizar o 
encaminhamento da intimação da decisão para o setor de 
honorários, que irá interpor o recurso.  
 
JUSTIFICATIVA: Os juízes têm condenado a parte 
sucumbente em honorários para a Defensoria Pública em 
valor muito baixo, levando em conta o proveito econômico 
obtido  ou valor atualizado da causa, mas sem levar em 
consideração os requisitos do art. 85, §2º e seus incisos 
CPC5 . Deste modo, deve ser requerida a majoração do 
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valor concedido observando-se os critérios contidos no 
dispositivo mencionado.  
 

____________ 
 
1 Art. 9º, VII, Lei 13.146/2015-  A pessoa com deficiência tem direito a 
receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: 
tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em 
que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências.  
 
 2 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE O ENCARGO NÃO SEJA 
IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. DECISÃO 
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se dos 
§§ 1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil que, ao analisar 
o caso concreto, o magistrado pode redistribuir o ônus da prova, desde 
que tal encargo não seja impossível ou excessivamente difícil; 2. O § 
1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil instituiu, no âmbito 
processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a 
produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhores 
condições de produzi-la, levando em consideração as condições 
concretas do processo judicial. Decisão reformada; 3. Recurso 
conhecido e provido. (Terceira Câmara Cível, Relator: Airton Luís 
Corrêa Gentil, Data de publicação: 14/05/2018). 
 
 3 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO 
DO ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO ART. 373, § 1.º DO CPC/15. 
POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. RECURSO 
CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. - O parágrafo primeiro do 
artigo 373 se trata de exceção à regra geral da distribuição estática do 
ônus da prova, na qual se permite a consagração, no âmbito legislativo 
e judicial, da Teoria da Dinâmica do Ônus Probatório, quando 
presentes certas circunstâncias, entre as quais está a hipótese de uma 
das partes estiver em melhores condições de produzir a prova que a 
outra. - É o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça 
de que é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do 
ônus da prova, é dizer, o ônus poder recair sobre quem tiver melhores 
condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso 
concreto. - É sabido que a responsabilidade do Estado, nesse caso, é 
objetiva, de forma que para afastá-la é preciso demonstrar a culpa 
exclusiva da vítima, de terceiro, ou que seu agente não concorreu de 
qualquer modo para o resultado (Teoria do Risco Administrativo). - 
Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, provido. Decisão 
reformada. (Primeira Câmara Cível, Relator:  Anselmo Chíxaro, Data 
de publicação: 18/02/2020). 
 
 4 ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE 
DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. 
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA 
VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. 
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, 
têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada 

sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito 
até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento 
ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto 
presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe 
especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente 
parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o 
pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. 
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no 
REsp. 1.603.756/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 12.12.2018). 
(grifos nossos) 
 
 AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE. 
CRIANÇA. ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 
SÚMULA 7 DO STJ. DANOS MATERIAIS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. 
PENSIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE 
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar a demanda, a Corte de 
origem concluiu que a responsabilidade pelo evento danoso pertence 
tanto a empresa de energia, quanto a empresa de telefonia. Assim, o 
acolhimento da pretensão recursal, para afastar a responsabilidade da 
empresa de telefonia ora recorrente pelo evento danoso demandaria a 
alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão 
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que 
é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da 
Súmula 7 do STJ. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devida 
a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento 
mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em 
decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que 
este exercia, quando em vida, atividade remunerada. 3. Agravo interno 
não provido (AgInt no AREsp. 1.419.241/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE 
SALOMÃO, DJe 23.5.2019). (grifos nossos) 
 
 5 § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo 
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de 
prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o 
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

 
 

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA 
Defensora Pública 

(COORDENADORA CÍVEL) 
 
 

SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA 
Defensora Pública 

(SUBCOORDENADORA CÍVEL) 
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