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12ª R.O - 2020 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às 14h, por videoconferência, reuniu-se, 
em Sessão Ordinária, o Conselho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e empossado em 10 de 
janeiro de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral, em exercício, Dr. Ricardo Queiroz 
de Paiva, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre 
Rosas e Dra Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª Classe:  Dr. Marco Aurélio Martins da Silva e Dra. 
Adriana Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pereira 
de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. Felipe Figueiredo 
Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de 
Miranda. Presente o Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. 
Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Presente o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 
Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo. Constatado o quórum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, 
foi declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA 
DA 11ª RO – 2020. Aprovada. II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O 
Presidente iniciou a sessão abrindo a palavra para comunicações. Com a palavra, a Exma. Sra. 
Corregedora-Geral Dra. Melissa Souza Credie Borborema informou que está em contato com os 
Coordenadores e que foi enviado e-mail ao colegas solicitando o compartilhamentos dos links das 
audiências judiciais e extrajudiciais que estejam acontecendo, destacando saber que é uma solução 
burocrática, mas necessária para o momento, visto que a Administração Superior da Defensoria Pública 
deve auxiliar os demais membros na construção procedimental de assistência jurídica defensorial, nos dias 
pandêmicos vivenciados; assinala que também está trabalhando junto ao DTI, para adequar os trabalhos 
correicionais às plataformas Telegram e Solar, na busca de uma maior eficiência do órgão. Com a palavra, 
a Exma. Sra. Conselheira Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, enquanto Diretora do Disk 129, informou 
que, neste momento, em que se está implementando os atendimentos online, todos estão em fase de 
adaptação, inclusive o DISK, que se encontra em fase de implantação um projeto piloto de, por exemplo, 
ligar para o assistido para agendamento de conciliações, motivo pelo qual solicita a contribuição dos 
colegas no sentido de entender que, se houver encaminhamento errado, a própria Unidade de atendimento 
encaminhe o assistido para a Defensoria adequada, vez que é obrigação de todos os Membros e 
Servidores realizar a adequada prestação jurisdicional, sem que o faça retornar ao DISK, evitando 
desperdício de tempo para nossos assistidos, que são, ao fim e ao cabo, nossa razão de ser, bem como 
evitar o congestionamento na central telefônica. Destacou, ainda, o Presidente, nesse aspecto, a existência 
de resolução regulamentando que, em caso de encaminhamento equivocado, ao Defensor Público incumbe 
o devido encaminhamento à unidade adequada e que, nesse momento especial, em que todos estão se 
adaptando a uma nova realidade, sabe contar com a colaboração de todos os colegas. V – 
MANIFESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA 
DEFENSORIA PÚBLICA. Nesse item, a Exma. Sra. Conselheira Dra. Pollyana Souza Vieira trouxe uma 
proposta de reflexão para que a Defensoria esteja atenta a tudo que está acontecendo para que possa 
trabalhar de forma estratégica e perceber que nesse momento, além do COVID que tem tomado todas as 
atenções, há um  momento único e importante no mundo que são as manifestações contra o racismo, 
devendo a Instituição refletir sobre seu posicionamento, pois desconhece Órgão mais comprometido com 
esta pauta do que a Defensoria Pública. Continuou destacando que deve ter início pela discussão interna 
como Instituição, não apenas pela atuação de um único Defensor Público, se há a possibilidade de se fazer 
um recorte mínimo de raça para entender quem são os nossos servidores, os nossos defensores que se 
encaixam, quais são as nossas políticas de atuação nessa área, como a Defensoria está saindo desse 
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castelo e entrando nesse assunto, propondo, desta forma, a criação de um grupo de trabalho que se 
aproxime de movimentos sociais que cuidem do tema, pois estes conhecem melhor as necessidades da 
população negra do Amazonas, lembrando que as Defensorias Públicas do Rio de Janeiro e da Bahia já 
possuem trabalho nesse sentido. Em resposta, o Exmo. Sr. Presidente informou que, embora a 
Comunicação tenha abordado o tema e tenha se pensado em fazer live tratando da matéria, reconhece 
que a Defensoria Pública precisa avançar sobre isso e que recebe a proposta da Exma. Sra. Conselheira 
para inserir essa pauta na Instituição. A Conselheira Adriana Tenuta reafirmou a importância de coletarmos 
dados institucionais para conhecermos o recorte racial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.   
ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) CALENDÁRIO DE REUNIÕES 
DO 2º SEMESTRE – 2020. REQUERIMENTO: CONSELHO SUPERIOR. O Colegiado decidiu, por 
unanimidade, permanecer com as reuniões às quartas-feiras, às 14h, ficando assim o calendário para o 
segundo semestre de 2020: JUL: 8/22; AGO: 5/19; SET: 9/23; OUT: 7/21, NOV: 4/18; DEZ: 9. 2) 
PROCESSO Nº 20000.002907/2020-DPE/AM. INTERESSADO: ARTHUR SANT’ANNA FERREIRA 
MACEDO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2018-CSDPE/AM (ENUNCIADO). 
CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. POLLYANA SOUZA VIEIRA. Após a apresentação do Enunciado, o 
Exmo. Sr. Presidente Dr. Ricardo Queiroz de Paiva apresentou questionamento ao Colegiado acerca de 
elaboração de Enunciado para a questão trazida no presente processo, vez que é elaborado após 
reiteradas decisões do Conselho Superior, o que não foi o caso em comento. Em discussão, o Colegiado 
acatou a ponderação do Exmo. Sr. Presidente entendendo que não houve decisões anteriores acerca do 
tema, rejeitando a proposta de Enunciado. Em seguida, o Exmo. Sr. Presidente, acompanhando sugestão 
da Exma. Sra. Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza, enfrentando  a questão de divulgação das 
decisões colegiadas, propôs, e o Conselho acolheu por unanimidade, com a finalidade de dar ampla 
publicidade e conhecimento das Decisões do Colegiado, que se crie no site da Defensoria Pública, no 
campo do Conselho Superior, a aba “Votos” ou “Jurisprudência”, contendo todos as deliberações, e não 
apenas as que o Colegiado julgar relevantes, à exceção dos votos sigilosos, previstos regimentalmente, 
determinando que Secretaria do Conselho Superior providencie junto à DTI a alteração do site e 
recomendou que os Conselheiros, a partir de agora, apresentem seus votos com EMENTA para constar 
no site. E por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a 
presente sessão por encerrada, às 15:15h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva do Conselho 
Superior, digitei a presente ata, que vai por todos assinada.  
 
 


