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ERRATA 

PORTARIA Nº 775/2018-GDPG/DPE/AM, 
publicada no D.O.E. DPE/AM, edição 833 de 
29 de agosto de 2018, pág. 1. 

Onde se Lê:    
III– DESIGNAR o Defensor Público de 2ª 
Classe Gustavo Linhares Rodrigues para 
exercer cumulativamente suas funções na 9ª 
Defensoria Pública Forense de Família, pelo 
período de 20 de agosto a 03 de setembro de 
2018; 
Leia-se:  
III– DESIGNAR o Defensor Público de 2ª 
Classe Gustavo Linhares Rodrigues para 
exercer cumulativamente suas funções na 2ª 
Defensoria Pública Forense de Família, pelo 
período de 20 de agosto a 03 de setembro de 
2018; 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 21 de setembro de 2018. 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 

 

PORTARIA N.º 891/2018-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 2ª 
Classe Priscila Ferreira de Lima, para exercer 
cumulativamente suas funções na 3ª e 4ª 
Defensoria Pública Especializada em 
Execução Penal dos Regimes Fechado, 
Semiaberto e Aberto, pelo período de 17 a 21 
de setembro de 2018. 
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 setembro de 2018. 
 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 

PORTARIA N.º 893/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
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inciso XIII, 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 disposto no art. 42, da Lei 
Complementar Estadual nº 01/90 e a 
necessidade de atendimento aos juridicamente 
necessitados nos município do interior do 
Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o previsto nos arts. 95 e 96, 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do 
Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO o previsto no art. 72, inciso 
IV, da Lei Complementar Estadual nº 01/90; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.0006385/2018-63, datado de 
14/09/2018, no Processo nº 
20000.0005652/2018-85, datado de 
15/08/2018, no Processo nº 
20000.0005696/2018-63, datado de 
17/08/2018, no Processo nº 
20000.0005118/2018-79, datado de 
30/07/2018, no Processo nº 
20000.0005620/2018-80, datado de 
15/08/2018, no Processo nº 
20000.0005578/2018-05, datado de 
14/08/2018, no Processo nº 
20000.0006231/2018-71, datado de 
10/09/2018; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o pagamento de Ajuda de Custo, 
referente a 01 (um) mês de remuneração, aos 
Defensores Públicos de 3ª Classe, abaixo 
indicados; 

DEFENSORES PÚBLICOS 
DIÊGO LUIZ CASTRO SILVA 

KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA 
LORENA TORRES DO ROSÁRIO 
MARCELO DA COSTA PINHEIRO 

MESSI ELMER VASCONCELOS  CASTRO 
THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES 

MOREIRA DA COSTA 
VIVIANE PATRÍCIA MARAN 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 20 de setembro de 2018. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

ATO NORMATIVO N. 05/2018-GDPG/DPE/AM 

Declara a abertura do Programa 
de Aposentadoria Incentivada 
para Membros da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas 
 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, 
inciso XII, da Lei Complementar n.º 01, de 30 
de março de 1990, para prática de atos de 
gestão administrativa; 
 
CONSIDERANDO a possibilidade do Defensor 
Público Geral editar atos normativos, a fim de 
sanar problemas administrativos, nos termos 
do art. 141, do Regimento da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – Res. n.º 
01/2013; 
 
CONSIDERANDO a competência prevista no 
art. 9º, VIII, da LC 01/1990, para praticar atos 
de gestão de pessoal, inclusive os relativos à 
concessão de vantagens, férias e licenças; 
 
CONSIDERANDO a existência de débitos 
reconhecidos pela Instituição, os quais não são 
possíveis de serem quitados, ante a falta de 
orçamento; 
 
CONSIDERANDO a criação, pela Lei n. 
4.339/2016, do Programa de Aposentadoria 
Incentivada – PAI no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 
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RESOLVE: 

 
Art. 1º Declara-se aberto o PROGRAMA DE 
APOSENTADORIA INCENTIVADA – 
PAI/DEFENSOR/2018.2 – de Membros da 
ativa da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 
 
Art. 2º O Programa de Aposentadoria 
Incentivada se destina exclusivamente aos 
Membros da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas da ativa ou equiparados que, no 
prazo de vigência do programa, preencham os 
requisitos para a obtenção de aposentadoria 
voluntária; não estejam em processo de 
aposentadoria ou tenham desistido de 
processo de aposentadoria há menos de 2 
(dois) anos e; não venham a atingir a idade 
para a aposentadoria compulsória no prazo de 
1 (um) ano, contado da publicação deste Ato 
Normativo. 
 
§1º O prazo para adesão ao programa será de 
60 (sessenta) dias, a partir da publicação deste 
Ato, em requerimento de aposentadoria 
dirigido ao Defensor Público Geral, com 
expressa referência ao PAI;  
 
§2º Os requerimentos de aposentadoria 
vinculados ao PAI serão analisados em ordem 
cronológica, aferida a partir da data e hora do 
protocolo;  
 
§3º Os pedidos de aposentadoria vinculados 
ao PAI serão deferidos até o limite da reserva 
orçamentária. 
 
§4º É vedada a desistência do Pedido de 
Aposentadoria vinculado ao Programa de 
Aposentadoria Incentivada após deferido o seu 
processamento inicial pelo Defensor Público 
Geral. 
 

Art. 3º Ao membro que aderir ao PAI serão 
oferecidos os seguintes incentivos:  
 
I- Indenização prioritária de férias e licenças 
não gozadas;  
 
II- Pagamento prioritário de todos os créditos 
reconhecidos pela Instituição; 
 
§1º. Os créditos oriundos do PAI serão 
fracionados em parcelas mensais iguais, em 
até 36 (trinta e seis) meses. 
 
§2º. O cálculo da quantidade de parcelas 

obedecerá a seguinte fórmula: � =
�

���
 ↔ � ≤

36, onde “P”, “I” ,“R” e “X” representam, 
respectivamente, o número de parcelas, o 
valor total da indenização, a remuneração 
bruta do membro e percentual a ser aplicado, 
sendo desprezada a fração que exceder o 
número inteiro. 
 
§3º. O percentual iniciado a ser aplicado na 
fórmula acima será de 15% (quinze) por cento, 
considerando-se como remuneração bruta o 
total de parcelas  mensais de natureza 
remuneratória que o membro percebe 
habitualmente, desconsiderando-se vantagens 
indenizatórias ou eventuais. 
 
§4º. Caso a adoção da fórmula prevista no 
parágrafo 2º implique em quantidade de 
parcelas superior a 36 (trinta e seis), o 
percentual a ser aplicado reduzirá em 5% 
(cinco por cento) até o limite 0% (zero por 
cento), hipótese em que, independentemente 
do resultado, o parcelamento observará o 
limite previsto no art. 3º, §3º, da Lei 4.339/2016. 
 
§5º. Para os fins deste artigo, serão 
disponibilizados, aos servidores que 
preencherem os requisitos, uma memória de 
cálculos, com indicação do montante a ser 
pago para cada membro, bem como o número 
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de parcelas. 
 
Art. 4º A adesão ao PAI implica em: 
I - a permanência no exercício das funções do 
cargo até à data de publicação do ato da 
aposentadoria; 
II - a irreversibilidade da aposentadoria 
concedida nos termos desta Lei; 
III - a impossibilidade de investidura em cargo 
de provimento em comissão na Defensoria 
Pública pelo prazo de três anos da publicação 
do ato de aposentadoria.  
 
Art. 5º O pagamento das indenizações 
previstas neste ato terá início no mês 
subsequente ao da publicação do ato de 
aposentação do membro. 
 
 
Art. 6º Este Ato Normativo vigorará por 60 dias, 
contados a partir da data da sua publicação. 
 
Cientifique-se via memorando circular, 
cumpra-se e publique-se. 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 21 de 

setembro de 2018. 
 
 
RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público Geral do Estado 
 

 
PORTARIA Nº 09/2018 - DPE/DPEAC/AM 

(Proc. nº. 10000.026865/2018-97) 
(Doc. nº. 00000.093997/2018-71) 

 
O Defensor Público subscritor, respondendo 
pela 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, nos termos do art. 3°-A da 
Lei Complementar n° 80, de 12 de janeiro de 
1994, que são objetivos da Defensoria Pública 
exercer a defesa dos direitos e interesses 
individuais, difusos, coletivos e individuais 
homogêneos e dos direitos do consumidor, na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal;   
 
CONSIDERANDO a vigência do Decreto 
Municipal n. 2.420, de 17 de julho de 2013 que 
institui o Sistema de Estacionamento Rotativo 
Pago, denominado Zona Azul, e dá outras 
providências; 
 
CONSIDERANDO que a 1ª DPEAIC por 
atuação ex officio, verificou que usuários dos 
serviços da Zona Azul estão sendo debitados, 
direta e automaticamente em suas contas-
correntes, por meio do site responsável pelo 
pagamento para fruição do serviço; 
 
CONSIDERANDO a possibilidade de 
abusividade na cobrança, acaso ocorra o 
aludido débito automático realizado pelo site, 
sem anuência prévia e específica do usuário; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de 
confiabilidade a ser passada pelo tomador de 
serviços na condição de delegatário de 
serviços públicos; 
 
CONSIDERANDO que os lançamentos de 
débitos e informações sobre utilização das 
vagas do Zona Azul, bem como, o tempo de 
permanência e utilização dessas vagas, 
aparentemente, dão-se, exclusivamente, por 
informações prestadas pelos agentes da 
empresa privada que administra o sistema; 
 
CONSIDERANDO que os empregados da 
administradora do Zona Azul, não gozam de fé 
pública, sendo necessário disponibilizar ao 
usuário/consumidor meio de contestação dos 
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lançamentos; 
 
CONSIDERANDO a disposição prevista no 
artigo 39, inciso VI do Código de Defesa do 
Consumidor; 
 

RESOLVE: 
 

INSTAURAR Procedimento para Apuração de 
Dano Coletivo (PADAC) para averiguação dos 
métodos de cobrança utilizados pelo sistema 
Zona Azul, bem como,  
 
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 de 
informações, solicitações e questionamentos 
de forma centralizada; 
 
REALIZAR Audiência Pública com os 
delegatários de serviço público responsáveis 
pela manutenção e funcionamento dos 
serviços correlatos à Zona Azul; 
 
FORMULAR entendimento jurídico acerca da 
situação, a fim de verificar a possibilidade de 
composição extrajudicial, bem como, a 
necessidade de medidas judiciais a serem 
tomadas. 
 
Após, voltem conclusos para posteriores 
deliberações. 
Certifique-se, cumpra-se e publique-se. 

DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA 
EM INTERESSES COLETIVOS, em Manaus, 
18 de setembro de 2018. 
  

DIÊGO LUIZ CASTRO SILVA 
Defensor Público 
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