
 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2019 Ano 5, Edição 939 Pág. 1/7 

 

 

 

*PORTARIA N.º 164/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, 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 organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR a Defensora Pública de 4ª Classe, 
Dra. Gabriela Lima Andrade, para exercer suas 
funções na 15ª Defensoria Pública Forense 
Criminal de 1º Grau, no dia 20 de fevereiro de 
2019; 
II - DESIGNAR a Defensora Pública de 4ª 
Classe, Dra. Gabriela Lima Andrade, para 
exercer suas funções para exercer suas funções 
no Grupo de Trabalho Itinerante do Interior - GTI, 
nos dias 18, 19 e 21 de fevereiro de 2019; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no 
percentual de 10% (dez por cento), 
proporcionais ao período supracitado, sobre os 
vencimentos da Defensora Pública mencionada 
neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 

Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990, 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 ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 19 de 
fevereiro de 2019. 
 
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 5, edição 937, pág. 09, de 18 de fevereiro de 2019. 

 

*PORTARIA N.º 173/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 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 organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
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RESOLVE: 
I - DESIGNAR a Defensora Pública de 1ª 
Classe, Maria Fátima Loureiro, para exercer 
cumulativamente suas funções na 1ª e 10ª 
Defensoria Pública Forense de Família, pelo 
período de 20 de fevereiro a 06 de março de 
2019; 
II - DESIGNAR o Defensor Público de 1ª Classe, 
Antônio Ederval de Lima, para exercer 
cumulativamente suas funções na 4ª 
Defensoria Pública Forense do Tribunal do Júri 
Plenário, no dia 21 de fevereiro de 2019; 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcionais ao período supracitado, 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, desde que os membros já 
não percebam a vantagem em razão de outra 
cumulação simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 
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 5, edição 938, pág. 3-4, de 19 de fevereiro de 2019. 

 

PORTARIA N.º 174/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, 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 organização e 
designação de membros para substituição em 
casos de férias, folgas, licenças e demais casos 
de afastamentos previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR o Defensor Público de 4ª Classe, 
Dr. Rodolfo Pinheiro Bernardo Lôbo, para 
exercer suas funções na 4ª Defensoria Pública 
Forense do Tribunal do Júri Plenário, no 
processo, 0253271-37.2009, no dia 20 de 
fevereiro de 2019; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcionais ao período supracitado, sobre os 
vencimentos do Defensor Público mencionado 
neste ato, na forma do art. 40, § 3º, da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março 
de 1990, 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 ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 175/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 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 o constante no Processo nº 
20000.000675/2019-84, datado de 29/01/2019; 

RESOLVE: 
CONCEDER ao Defensor Público VITOR DE 
OLIVEIRA MONTENEGRO, matrícula 
000.135-0A, 03 (três) meses de Licença 
Especial, a contar de 01.04.2019 a 29.06.2019, 
referente ao quinquênio de 11.04.2005 a 
10.04.2010. 
Cientifique-se, publique-se e cumpra-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 178/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 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 o Parecer nº 82/2019-
DAJAI de 15/02/2019, contido no Processo nº 
20000.000919/2019-29; 

RESOLVE: 
CONCEDER a Defensora Pública de 4ª Classe 
ROBERTA EIFLER BARBOSA, matrícula nº 
000.537-1 A, o adicional de 25% (vinte e cinco 

por cento) incidente sobre seus vencimentos, 
em conformidade com o art. 72, XI, § 4º, da Lei 
Complementar nº 01/90, a título de Adicional 
de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, 
com efeitos financeiros a contar de 06/02/2019.  
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 179/2019-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, 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 o Parecer nº 45/2019-
DAJAI de 25.01.2019, contido no Processo nº 
20000.000373/2019-14; 

RESOLVE: 
CONCEDER a servidora RUTE PACHECO 
NOBRE, Assistente Técnico de Defensoria, 
matrícula nº 000.510-0 A, o adicional de 10% 
(dez por cento) incidente sobre seu 
vencimento, em conformidade com o art. 31, III, 
§ 4º, da Lei 4.077 de 11.09.2014, a título de 
Adicional de Estímulo ao Aperfeiçoamento 
Profissional, a contar do dia 18 de janeiro de 
2019.  
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 20 de fevereiro de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
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E X T R A T O 

 
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N.º 04/2018-DPE/AM. 

PROCESSO: 20000.008870/2018-71-DPE/AM 

CONTRATANTES: Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas – DPE/AM e a empresa 
SAAE Parintins –Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto. 

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por 
objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato 
por mais 12 (doze) meses, a contar de 
12/03/2019 a 12/03/2020, com base na 
Cláusula Sétima do contrato primitivo. 

DATA DA ASSINATURA: 18 de fevereiro de 
2019. 

VIGÊNCIA: 12/03/2019 à 12/03/2020. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: 
As despesas decorrentes do presente 
aditamento correrão à conta da seguinte 
dotação: Unidade Orçamentária 24101, 
Programa de Trabalho 
14.122.0001.2087.0001, Natureza da Despesa 
33903944, Fonte 01000000, tendo a 
CONTRATANTE emitido a Nota de Empenho 
nº. 2019NE00097 em 12/02/2019, no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais). Ficando para o 
exercício seguinte o valor estimado de 
R$ 200,00 (duzentos reais) que ocorrerá à 
conta da dotação que for consignada no 
orçamento vindouro. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA Nº 01/2019 - DPE/DPEAIC/AM 
(Proc. nº. 10000.004242/2019-44) 
(Doc. nº. 00000.016651/2019-30) 

 
O Defensor Público subscritor, designado na 1ª 
Defensoria Pública Especializada em 
Atendimento de Interesses Coletivos, 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 vida (art. 5.º, caput, da 
CRFB); o direito fundamental à saúde (art. 6.º, 
da CRFB); o Princípio da Proteção Integral à 
Criança (art. 227, da CRFB); 
 
CONSIDERANDO, nos termos do art. 3°-A da 
Lei Complementar n.° 80, de 12 de janeiro de 
1994, que 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; 
 
CONSIDERANDO  o que dispõe o art. 196 da 
Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, o qual estabelece que “A saúde é 
direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”; 
 
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 
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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 o que determina o art. 12 da 
Convenção sobre a Eliminação de todas as 
formas de Discriminação contra a mulher, o 
qual assegura  que “Sem prejuízo do disposto 
no parágrafo 1º, os Estados-Partes garantirão 
à mulher assistência apropriadas em relação à 
gravidez, ao parto e ao período posterior ao 
parto, proporcionando assistência gratuita 
quando assim for necessário, e lhe 
assegurarão uma nutrição adequada durante a 
gravidez e a lactância”; 
 
CONSIDERANDO que o determina a 
Convenção Americana dos Direito Humanos, o 
qual assegura que “Art. 5º Toda pessoa tem 
direito a que se respeite sua integridade física, 
psíquica e moral.” 
 
CONSIDERANDO a Recomendação Geral nº 
24 do Comitê para a Eliminação de todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW) que determina que os Estados-
Partes exijam que todos os serviços de saúde 
sejam compatíveis com os direitos humanos da 
mulher, inclusive seus direitos à autonomia, 
intimidade, confidencialidade, consentimento e 
opção com conhecimento de causa;  
 
CONSIDERANDO que no Caso I.V. Vs. Bolívia 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
reconheceu  que a liberdade e autonomia das 
mulheres em matéria de saúde sexual e 
reprodutiva tem sido historicamente limitada, 
restringida ou anulada com base em 
estereótipos de gênero negativos e 
prejudiciais;  
 

CONSIDERANDO o artigo 7 a. da Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher, “Convenção de 
Belém do Pará”, que dispõe sobre o dever do 
Estado de abster-se de qualquer ato ou prática 
de violência contra a mulher e velar por que as 
autoridades, seus funcionários e pessoal, bem 
como agentes e instituições públicos ajam de 
conformidade com essa obrigação; 
 
CONSIDERANDO as novas diretrizes sobre 
padrões globais de atendimento às mulheres 
grávidas, trazidas pela Organização Mundial 
da Saúde em 2018, pela publicação 
denominada Intrapartum care for a positive 
childbirth experience; 
 
CONSIDERANDO a o que determina a 
Constituição do Estado do Amazonas, em seu 
art. 185, inciso X, o qual assegura “a 
assistência dentro dos melhores padrões 
éticos e técnicos do direito à gestação, ao 
parto e ao aleitamento”; 
 
CONSIDERANDO a Lei Estadual nº 4749 de 
03/01/2019 que dispõe sobre o parto 
humanizado e os direitos da gestante; 
 
CONSIDERANDO a Política Nacional de 
Humanização (PNH), que passou a ser 
adotada pelo SUS desde 2003, a qual tem por 
objetivo, dentre outros, efetivar os princípios do 
referido sistema no cotidiano das práticas de 
atenção e gestão, qualificando a saúde pública 
no Brasil e incentivando trocas solidárias entre 
gestores, trabalhadores e usuários para o 
consequente fortalecimento dos princípios e 
diretrizes da humanização; 
 
CONSIDERANDO que a República Federativa 
do Brasil já foi condenada pelo Comitê para a 
Eliminação de todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher (CEDAW) no 
caso Alyne Pimentel vs. Brasil, que trata sobre 
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os direitos da gestante no atendimento do parto 
e pós-parto; 
 
CONSIDERANDO o disposto pela Portaria nº 
11, de 7 de janeiro de 2015, do Ministério da 
Saúde, que considera para seus efeitos, no art. 
2º, inciso II,  a atenção humanizada ao parto e 
nascimento como o “respeito ao parto como 
experiência pessoal, cultural, sexual e familiar, 
fundamentada no protagonismo e autonomia 
da mulher, que participa ativamente com a 
equipe das decisões referentes ao seu parto”; 
 
CONSIDERANDO o que determina os 
princípios fundamentais do Código de Ética 
Médica, em seu inciso “VI - O médico guardará 
absoluto respeito pelo ser humano e atuará 
sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus 
conhecimentos para causar sofrimento físico 
ou moral, para o extermínio do ser humano ou 
para permitir e acobertar tentativa contra sua 
dignidade e integridade”; 
 
CONSIDERANDO os relatos e estudos 
trazidos pelo Dossiê “Violência obstétrica: 
Parirás com dor”, elaborado pela Rede Parto 
do Princípio para a CPMI da Violência Contra 
as Mulheres de 2012; 
 
CONSIDERANDO o alto índice de procura da 
Defensoria Pública para acompanhar casos 
semelhantes de violência obstétrica no Estado 
do Amazonas; 
 
CONSIDERANDO a forte repercussão e 
impacto do caso de violência obstétrica, 
veiculado na mídia recentemente, que resultou 
na morte da Sra. Ila Arantes Fernandes e de 
sua filha, durante o parto, na Maternidade 
Estadual Balbina Mestrinho, em Manaus, cujas 
causas precisam ser apuradas para inibição de 
futura falha do serviço prestado; 
 
CONSIDERANDO que a falta de percepção 

das mulheres sobre violência institucional no 
parto está relacionada à falta de qualidade na 
assistência, remetendo a ausência de vínculo 
e comunicação entre profissionais e pacientes, 
seus familiares e outros profissionais, 
problemas nos diagnósticos médicos, falta de 
acolhimento e resolutividade; 
 
CONSIDERANDO as informações contidas no 
Memorando nº 46/2019 - 13ª Defensoria 
Pública Forense Cível de 1º Grau (em anexo), 
o qual relata a gravidade das situações 
vivenciadas pelas gestantes durante o trabalho 
de parto ou no pós-parto, bem como apresenta 
lista de processos individuais, acompanhados 
pelas Defensorias Forenses Cíveis, nos quais 
são discutidos casos de violência obstétrica; 

 
RESOLVE: 

 
INSTAURAR Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo (PADAC) para averiguação da 
regularidade da prestação do serviço público 
de saúde dispensado às mulheres grávidas e 
nascituros pelo sistema de saúde do Estado do 
Amazonas. 
 
COMUNICAR a Defensoria Pública 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; 
 

DETERMINO: 
 
OFICIAR à direção da Maternidade Balbina 
Mestrinho para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
preste esclarecimentos sobre o falecimento da 
Sra. Ila Arantes Fernandes; 
 
OFICIAR a Secretaria de Estado de Saúde do 
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Amazonas - SUSAM - para que preste 
esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias, 
sobre os protocolos utilizados para 
atendimento de parturientes, dentre as quais 
da Sra. Ila Arantes Fernandes e preste demais 
esclarecimentos; 
 
OFICIAR  a Secretaria de Estado de Saúde do 
Amazonas - SUSAM para, no prazo de 10 (dez) 
dias, informe quais cooperativas atuam nas 
maternidades em funcionamento no Estado do 
Amazonas; 
 
OFICIAR o Instituto Médico Legal do Estado do 
Amazonas para que informe, no prazo de 10 
(dez) dias, sobre os procedimentos adotados 
com o corpo da Sra. Ila Arantes Fernandes e 
com o corpo do nascituro, também falecido na 
ocasião; 
 
OFICIAR o Conselho Regional de Medicina 
para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe 
quando ocorreram as últimas inspeções nas 
maternidades instaladas no Estado do 
Amazonas e quais foram os resultados das 
mesmas, notadamente quanto aos protocolos 
de atendimento utilizados e, de maneira 
especial, no caso da Sra. Ila Arantes 
Fernandes; bem como, que sejam informados 
no mesmo prazo, o quantitativo dos 
procedimentos abertos para averiguar a 
ocorrência de casos de “violência obstétrica” 
ocorridos no Estado, assim como o resultado 
dos procedimentos de apuração.  
 
OFICIAR o IGOAM - Instituto de Ginecologia 
do Amazonas - para que informe, no prazo de 
10 (dez) dias, os protocolos de atendimentos 
de parturientes aplicado na Maternidade 
Estadual Balbina Mestrinho, em especial o 
adotado no caso da Sra. Ila Arantes Fernandes; 
 
OFICIAR a SEFON - Sociedade de 
Enfermeiros Obstetras e Neonatologistas - 

para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, os 
protocolos de atendimentos de parturientes 
aplicado na Maternidade Balbina Mestrinho, 
em especial o adotado no caso da Sra. Ila 
Arantes Fernandes; 
 
OFICIAR a IETI/COOPENFINT - Cooperativa 
Enfermeiros Intensivistas Ltda - para que 
informe, no prazo de 10 (dez) dias, os 
protocolos de atendimentos de parturientes 
aplicado na Maternidade Balbina Mestrinho, 
em especial o adotado no caso da Sra. Ila 
Arantes Fernandes; 
 
SOLICITAR à Diretoria de Comunicação da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
que noticie à população, por todos os seus 
meios, a instauração deste procedimento; 
 
DETERMINO, 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, voltem conclusos para posteriores 
deliberações. 
  
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 
  
DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA 
EM INTERESSES COLETIVOS, em Manaus, 
20 de fevereiro de 2019. 
  

 
 

Thiago Nobre Rosas 
Defensor Público 

 
 

Suelen Paes dos Santos Menta 
Defensora Pública 
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