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ERRATA 

Portarias  nº  429/2015-GDPGIDPE/AM,  publicada  no
D.O.E. edição de 08 de Setembro de 2015. 
No que se refere aos Defensores Públicos: 
DR. LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR 
DR. LUIZ MAURICIO OLIVEIRA BASTOS 

ONDE SE LÊ: 
No período de 16 a 18.09.2015 
Quantidade: 3,0 (três diárias) 
Valor Unitário: R$ 621,86 
Valor das Diárias: R$ 1.865,58 
40% do valor básico da diária: R$ 248,74 
Valor Total: R$ 2.114,32 

LEIA-SÊ: 
No período de 17 a 18.09.2015 
Quantidade: 2,0 (duas diárias) 
Valor Unitário: R$ 621,86 
Valor das Diárias: 1.243,72 
40% do valor básico da diária: R$ 248,74 
Valor Total: R$ 1.492,46 

Manaus, 14 de Setembro de 2015 

PORTARIA Nº 001/2015-DPEAC-DPEAM

O  Defensor  Público  abaixo  subscrito,  titular  da  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, em conformidade com o art. 2º da Portaria nº
10/2012 - DPEAC-DPEAM, e;

CONSIDERANDO os direitos previstos nos artigos 12,14
e 25, § II e artigo 41, § I da lei 7.210 e a resolução 14 de
1994 do Conselho Nacional de Politica Criminal.

CONSIDERANDO o direito ao acesso à água potável um

direito  fundamental,  visto  que  intimamente  ligado  ao
direito à vida e à saúde;

CONSIDERANDO que  a  água  é  serviço  essencial  à
população, conforme art. 10, inciso I, da lei 7.783 de 28
de junho de 1989.

CONSIDERANDO a  falta  de  alimentos  fornecidos  aos
presos de Lábrea.

CONSIDERANDO a  violação  ao  artigo  12  do  Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
de 1966 que reconhece o direito de todos desfrutarem do
mais o mais elevado nível de saúde física e mental.

CONSIDERANDO a relação estabelecida entre as partes
enquadrada nos conceitos instituídos nos artigos 2º e 3º
do Código de Defesa do Consumidor, restando, portanto,
configurada a incidência deste na situação em escopo;

RESOLVE:

INSTAURAR Procedimento  para  Apuração  de  Dano
Coletivo  (PADAC),  no  qual  deverão  ser  tomadas  as
seguintes providências:

COMUNICAR a  Defensoria  Pública  Geral  acerca  da
instauração do presente PADAC, nos termos do art. 2º,
§3º da Portaria nº 10/2012 - DPEAC-DPEAM;

SOLICITAR aos Defensores Públicos com atuação cível
na Capital, via memorando circular, comunicação acerca
da existência de ações e procedimentos.

DIVULGAR a via rádio comunitária local o direito aos que
permaneceram  preso  na  delegacia  de  Lábrea  em  ter
ressarcido seu dano por terem ingerido alimentos e agua
capaz de agredir a saúde humana.

OFICIAR a vigilância sanitária para averiguar a qualidade
dos alimentos.

Após,  voltem-me  conclusos  para  posteriores
deliberações.
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Certifique-se, cumpra-se e publique-se.

DEFENSORIA PÚBLICA DE LÁBREA, em LÁBREA/AM,
13 de setembro de 2015.

RAFAEL ALBUQUERQUE MAIA

Defensor Público

PORTARIA Nº 002/2015-DPEAC-DPEAM

O  Defensor  Público  abaixo  subscrito,  titular  da  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, em conformidade com o art. 2º da Portaria nº
10/2012 - DPEAC-DPEAM, e;

CONSIDERANDO os  direitos  previstos  nos  artigos
direitos previstos nos artigos 40 e 304 da lei orgânica do
município de Lábrea.

CONSIDERANDO o direito a previdência dos servidores
públicos;

CONSIDERANDO que  o  tribunal  de  contas  rejeitou  a
pensão por morte de um servidor municipal usando como
fundamento  jurídico  a ilegalidade do certame realizado
pela prefeitura de Lábrea no ano de 2002 declarada pelo
tribunal de contas.

CONSIDERANDO a  busca  de  diversos  servidores  que
procuraram  este  defensor  preocupados  em  ter  sua
aposentadoria prejudicada em razão desse leading case
no âmbito da corte de contas.

CONSIDERANDO que inúmeras pessoas dependem sua
subsistência  sua  e  suas  famílias  dessas  possíveis  e
futuras aposentadorias.

CONSIDERANDO a  falta  de  informações  sobre  as
razões  da  possível  ilegalidade  do  ato  do  tribunal  de
contas.

CONSIDERANDO que a decisão do tribunal  de contas
possui  natureza  administrativa,  podendo,  dessa  forma,
revista no judiciário. 

RESOLVE:

INSTAURAR Procedimento  para  Apuração  de  Dano
Coletivo  (PADAC),  no  qual  deverão  ser  tomadas  as
seguintes providências:

COMUNICAR a  Defensoria  Pública  Geral  acerca  da
instauração do presente PADAC, nos termos do art. 2º,
§3º da Portaria nº 10/2012 - DPEAC-DPEAM;

ENCAMINHAR ofício ao tribunal de contas para conhecer
do processo administrativo  que declarou a nulidade do
concurso realizado pelo município de Lábrea.

SOLICITAR aos Defensores Públicos com atuação cível
na Capital, via memorando circular, comunicação acerca
da existência de ações e procedimentos.

Após,  voltem-me  conclusos  para  posteriores
deliberações.

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

DEFENSORIA PÚBLICA DE LÁBREA, em LÁBREA/AM,
13 de setembro de 2015.

RAFAEL ALBUQUERQUE MAIA

Defensor Público

PORTARIA Nº 003/2015-DPEAC-DPEAM

O  Defensor  Público  abaixo  subscrito,  titular  da  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, em conformidade com o art.  2º da Portaria nº
10/2012 - DPEAC-DPEAM, e;

CONSIDERANDO artigos  2º,  3º  e  22  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  e  a  proteção  ao  consumidor
previsto na ordem econômica art. 170, V da CRFB/88

CONSIDERANDO a  vulnerabilidade  técnica,  jurídica  e
financeira do consumidor, conforme art. 4º, I do CDC; 

CONSIDERANDO que a eventual falta de distribuição de
energia pode acarretar danos graves e irreparáveis aos
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que usufruem desse serviço, como os que sobrevivem no
hospitais estadual dentro do município de Lábrea.

CONSIDERANDO a  violação  do  princípio  da
continuidade  do  serviço  público,  no  que  pertine  ao
fornecimento de água, conforme determina o § 8º, art. 4º
da Lei 9.984 de 17 de julho de 2000.

CONSIDERANDO a  má-prestação  de  serviços  pela
Amazonas  Energia,  concessionária  de  serviço  público,
obrigada  a  fornecer  serviço  essencial  contínuo
devidamente tutelado pelo art. 22 do Código de Defesa
do Consumidor;

CONSIDERANDO a relação estabelecida entre as partes
enquadrada nos conceitos instituídos nos artigos 2º e 3º
do Código de Defesa do Consumidor, restando, portanto,
configurada a incidência deste na situação em escopo;

CONSIDERANDO a  ininterrupta  cobrança  mensal  não
obstante a má prestação do serviço; 

CONSIDERANDO a aplicação do artigo 6° da lei 8.987

CONSIDERANDO  o  não  cumprimento  dos  ofícios
enviados pela defensoria pública a amazonas energia.

RESOLVE:

INSTAURAR Procedimento  para  Apuração  de  Dano
Coletivo  (PADAC),  no  qual  deverão  ser  tomadas  as
seguintes providências:

COMUNICAR a  Defensoria  Pública  Geral  acerca  da
instauração do presente PADAC, nos termos do art. 2º,
§3º da Portaria nº 10/2012 - DPEAC-DPEAM;

TOMAR PROVIDÊNCIAS judiciais para que a amazonas
energia  cumpra  os  ofícios  enviados  pela  defensoria
pública. 

Após,  voltem-me  conclusos  para  posteriores
deliberações.

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

DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EM AÇÕES
COLETIVAS, em LÁBREA /AM, 13 de setembro de 2015.

RAFAEL ALBUQUERQUE MAIA

Defensor Público

* PORTARIA N.° 420/2015-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas  pelo  artigo  9°,  inciso  VIII,  da  Lei
Complementar Estadual n.° 01, de 30 de março de 1990,
alterada pela Lei Complementar n.° 154, de 03.06.2015, e
pelo  artigo  97-A,  inciso  l,  da  Lei  Complementar  n.°
80/1994,  incluído pela Lei  Complementar  n.° 132/2004,
resolve 

I - EXONERAR, a pedido, a contar de 1° de setembro de
2015,  nos  termos  do  artigo  88,  inciso  l,  da  Lei
Complementar  n.°  01,  de  30  de  março  de  1990,
combinado com o artigo 55, inciso l, da Lei n.° 1.762, de
14 de novembro de 1986,  FREDERICO CÉSAR LEÃO
ENCARNAÇÃO, Matrícula n.° 000.298-4 A, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Defensor Público de 4ª
Classe,  do  Quadro  de  Defensores  Públicos  da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. 

II - NOMEAR, nos termos do art. artigo 9°, inciso VIII, da
Lei Complementar Estadual n.° 01, de 30 de março de
1990, e do artigo 97-A, inciso l, da Lei Complementar n.°
80/1994, à vista de habilitação em concurso público, para
exercer  cargo  de  provimento  efetivo  do  Quadro  de
Pessoal da Defensoria Pública do Estado do Amazonas,
o candidato abaixo especificado:

CARGO: DEFENSOR PUBLICO DE 4.ª CLASSE

ORD NOME DO CANTIDATO CLASS.

1 LORENA TORRES DO ROSARIO 99.ª

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de setembro de
2015. 

*  Republicada na  integra  por  ter  sido  veiculada com incorreção no
DOE de 28/08/2015
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PORTARIA N° 438 /2015-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PUBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9°, inciso XXII da Lei Complementar
n° 01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art.  9°  da  Lei  n°  51,  de  21.07.2004  e  alterações
posteriores; 

CONSIDERANDO a publicação da Lista de Antiguidade
dos  membros  da  Defensoria  Pública  no  D.O.  de
26/1/2015,  caderno  do  Poder  Judiciário,  página  l,
republicada  no  D.O.  de  2/2/2015,  caderno  Poder
Judiciário, página 1; 

CONSIDERANDO a  deliberação do Conselho  Superior
em Reunião Ordinária realizada em 09/9/2015; 

CONSIDERANDO a  obediência  alternada  entre  os
critérios de antiguidade e merecimento para promoção de
uma para outra classe imediatamente superior da carreira
de Defensor Público; 

CONSIDERANDO,  finalmente,  a existência de vaga no
cargo de Defensor Público de 3ª Classe. 

RESOLVE: 

PROMOVER,  pelo  critério  de  antiguidade,  o  Defensor
Público de 4ª Classe HELOM CÉSAR DA SILVA NUNES,
matrícula  n°  000.301-8  A,  para  o  cargo  de  Defensor
Público de 3ª classe, com titularidade na vaga existente
no órgão de atuação na Defensoria Pública de Careiro da
Várzea, a contar da data da publicação desta Portaria. 

Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se 

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de setembro
de 2015. 
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