
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2019 

 

Altera a Lei Complementar n. 01, de 30 de 

março de 1990, e dá outras providências. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS. 

FAZ SABER a todos os habitantes que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA decretou e eu 

sanciono a presente LEI: 

 

Art. 1º. O inciso I do artigo 22, o §3º do artigo 40, o §3º do artigo 74 e o inciso VII do 
artigo 89, todos da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, passam 
a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 22........................................................................................................ 

I - sustentar, quando necessário, perante os Tribunais de Instância 
Superior, oralmente ou por memorial, os recursos interpostos. 

Art. 40.......................................................................................................... 

§ 3º Quando a substituição se der com acumulação de atribuições, fará 
jus o Defensor Público substituto à Adicional de Acumulação, de 
natureza indenizatória, a ser regulamentado pelo Conselho Superior, 
limitado a 02 (duas) substituições e nunca superior a 30% (trinta por 
cento) de seus vencimentos. 

Art. 74. ....................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

§ 3º As férias serão usufruídas de acordo com a escala organizada pela 
Diretoria Administrativa mediante prévia consulta aos interessados, 
somente admitindo-se alteração por deferimento do Defensor Público 
Geral a requerimento formulado com antecedência mínima de trinta 
(30) dias, com vistas, ainda, à transferência da concessão do adicional de 
férias. 

Art. 89......................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou tribunal e 
promover revisão criminal sempre que encontrar fundamentos na lei, na 
jurisprudência ou prova dos autos;” (NR) 

 

Art. 2º. O artigo 74 da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990, 
passa a vigorar acrescido do §4º com a seguinte redação: 

  “Art. 74.................................................................................................. 

.......................................................................................................... 



§4º O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
regulamentará o adicional de férias, respeitando-se o limite mínimo 
estabelecido na Constituição Federal.” (NR) 

 

Art. 3º. Fica revogado o inciso VIII do artigo 90 da Lei Complementar Estadual n. 01, de 
30 de março de 1990. 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, ___ de 

___________ de 2019.  



JUSTIFICATIVA 

 A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, instituída pela Lei Complementar 

n. 01, de 30 de março de 1990, é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, possuindo a missão de promover a orientação jurídica, os 

direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, 

conforme disposto no art. 134, da Constituição da República.  

 Nada obstante tratar-se de Instituição essencial à função jurisdicional, a 

Defensoria Pública, no Estado do Amazonas, ainda encontra-se em fase inicial de 

estruturação, não dispondo de recursos materiais e humanos suficientes para fazer 

frente à imensa demanda da população necessitada de seus serviços de assistência 

jurídica. 

 Neste contexto, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com o apoio dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, vem crescendo aos poucos nos últimos 

anos, sempre no intuito de alcançar mais cidadãos hipossuficientes. 

 O crescimento da Instituição passa, necessariamente, pelo fortalecimento de 

seus quadros funcionais, o que inclusive vem se concretizando, seja por meio das 

nomeações de Defensores Públicos do III Concurso Público, seja pela nomeação de 

servidores efetivos do I Concurso Público. 

 Imbuídos do ideal de universalizar o acesso à Justiça em prol da população 

hipossuficiente, a Defensoria Pública inclusive iniciou o processo de interiorização 

responsável, por meio da criação de Polos de Atendimento no interior do Estado, os 

quais possuem estrutura material e humana para prestar um serviço de qualidade à 

população interiorana. 

 Este processo foi iniciado com a instalação do Polo de Atendimento em 

Parintins, que atende aos municípios de Barreirinha, Nhamundá e Boa Vista do Ramos, 

e avançando com a instalação do Polo de Atendimento de Itacoatiara, que atende 

também à população de Itapiranga, Silves, Urucará, Urucurituba, São Sebastião do 

Uatumã e Rio Preto da Eva, e neste mês de abril de 2019 com a instalação do Polo de 

Atendimento Humaitá, que servirá também aos Municípios de Borba, Apuí, Manicoré, 

Lábrea e Novo Aripuanã. 

 Com estes polos, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas prestará 

assistência jurídica a aproximadamente 63% (sessenta e três por cento) da população 

do Estado, sendo que o objetivo, até o final deste ano de 2019, é o de atingir mais de 

90% da população amazonense, com a implantação de novos polos, como os de Tefé e 

Tabatinga. 

 Diante desse grande processo de conhecimento, necessário se fazem algumas 

adequações legislativas no âmbito da Instituição e o presente projeto de lei vem nessa 

linha e contempla adequações na atuação dos Defensores Públicos, a correção da 

política de acumulações de atividades e férias dos membros. 

 Aproveitou-se o presente projeto, ainda, para corrigir alguns pontos da 

autuação do Defensor Público como, por exemplo, a desnecessidade de envio de todos 



os recursos interpostos a Corregedoria, obrigação esta que apenas gerava entraves na 

atuação do Defensor Público, pois sem qualquer relevância institucional. 

 Outrossim, buscou-se adequar o percentual devido a título de compensação 

quando o membro atua acumulando atividades. Essas hipóteses são aquelas em que o 

membro, ante a ausência de Defensores Públicos suficientes no quadro da Instituição, 

tem que atuar em outro órgão diverso do seu acumulando as duas atividades. 

 De outro modo, e considerando que cabe ao Conselho Superior a 

regulamentação de todos os direitos e vantagens aos membros da Defensoria Pública, 

colocamos essa obrigação expressa na questão das férias. 

 Forte nas razões apresentadas, submeto este Projeto de Lei à elevada 

apreciação desta augusta Casa Legislativa, na certeza de que os representantes do 

povo haverão de analisá-lo com sabedoria e justiça. 

 


