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OFÍCIO Nº 163/2020/DPEAC/DPEIC/DPE 
Proc.: 10000.004498/2020-95 
Doc.: 00000.034098/2020-51 

 
Manaus, 18 de junho de 2020. 

 
 
Ao Senhor 
Marco Aurélio Feitosa 
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do            
Amazonas – SINETRAM 
Avenida Constantino Nery, n.º 476 - Chapada 
CEP: 69.010-160 Manaus/AM 
Correio eletrônico: contato@sinetram.com.br 
 
Assunto: Requisição de informações sobre a ampliação da frota de ônibus 

 
Senhor Presidente, 

 
1 Requisitamos informações, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a           
respeito da programação para a ampliação da frota de linhas de ônibus de modo a               
fazer frente à reabertura do comércio e demais serviços não essenciais no âmbito do              
Estado do Amazonas, especificamente no Município de Manaus. 
2 A presente requisição justifica-se no fato de que, na manhã de 18 de             
junho de 2020, a Defensoria Pública Especializada em Interesses Coletivos – DPEIC e             
a 1ª Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Atendimento ao Consumidor            
tomaram conhecimento de que a frota atualmente em circulação tem se mostrado            
insuficiente para atender à população da cidade de Manaus-AM. Há relatos de que             
usuários estariam aguardando mais de 1 (uma) hora nos terminais da cidade (fotos             
anexas). 
3 Além do que, o Decreto nº 4.811, de 22 de abril de 2020, em seu art. 1º,                 
estipula que as viagens no transporte coletivo de passageiros no Município de Manaus             
deverão acontecer apenas no limite da capacidade de passageiros sentados, sendo de            
responsabilidade dos motoristas e, por via de consequência, das empresas a           
fiscalização da execução da norma. 
4 Cabe enfatizar que a insuficiência da frota contribui para a formação das            
indesejáveis aglomerações nos terminais e nas paradas, o que certamente contribuirá           
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para agravar o quadro infeccioso no Estado, prejudicando a retomada da normalidade            
e dos demais serviços, além de expor ao risco toda a população. 
5 A resposta, e quaisquer dúvidas, deve ser encaminhada diretamente para          
os endereços eletrônicos rafaelbarbosa@defensoria.am.gov.br e/ou     
christiano@defensoria.am.gov.br. 

 
Atenciosamente, 
 
 

CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA 
Defensor Público 

1ª Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Atendimento ao Consumidor 
 

 
 
 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público 

Defensoria Pública de 1ª Instância Especializada em Interesses Coletivos 
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               ANEXO I 
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