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7ª R.O - 2020 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 1º DE ABRIL DE 2020 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 14h, na sede da Defensoria Pública Geral 
do Estado do Amazonas, 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 Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. 
Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas, 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. Ausente justificadamente 
a Exma. Sra. Corregedora-Geral Dra. Melissa Souza Credie Borborema. Presente a Exma. Sra. Defensora 
Pública Dra. Ana Karoline dos Santos. Constatado o quórum regular de funcionamento do Órgão 
Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I - 
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O Presidente, Exmo. Sr. Defensor 
Público-Geral, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, iniciou a sessão informando que, nesse novo cenário de 
COVID19, houve grandes mudanças na atuação da Administração. Destacou que todos os atos serão 
provavelmente prorrogados, pois as indicações da Fundação de Vigilância Sanitária, Governo do Estado, 
em reunião recente, dão conta de um cenário preocupante, que impõe o isolamento social. Portanto, as 
medidas de teletrabalho serão prorrogadas ao mesmo tempo em que deverão ser impostas algumas 
medidas de contenção de gastos, em razão da diminuição do repasse do duodécimo, bem como pelo 
fechamento dos Cartórios, significando dizer que não haverá arrecadação pelo FUNDPAM, destacando 
que essas medidas, embora amargas, deverão ser experimentadas pela Defensoria Pública do 
Amazonas. No campo da atuação, o Exmo. Sr. Presidente parabenizou todos os defensores pelo empenho 
nesse momento delicado, fruto do compromisso dos Membros com a população carente, seja na Capital, 
seja no interior, com forte prestação jurisdicional. Salientou que, em reunião realizada junto à OAB-AM, 
que vinha se queixando sobre o fato de que os autos de prisão em flagrante, pela ausência de audiências 
de custódia, estavam sendo automaticamente enviados à Defensoria Pública, foi encaminhado Ofício ao 
TJAM na citada reunião que, caso o réu tenha indicado que ele tenha advogado particular, o respectivo 
processo não seja incluído na fila da DPE/AM. No pertinente à meritocracia, a Administração decidiu que, 
a partir da data de suspensão dos atendimentos, todos os dias seguintes foram considerados dias não 
úteis, e, em relação aos critérios de elegibilidade, entendeu-se como cumpridos todos na medida em que 
não há meios de oferecer cursos no período que foi suspenso. Para o próximo, trimestre, como medida 
de contenção, não haverá fixação de metas, pois não haverá produtividade. Nesse sentido, haverá 
pagamento no próximo trimestre dos meses de janeiro, fevereiro e março, mas em julho não haverá 
percebimento referente ao 2º trimestre pela não fixação das metas. Informou, também, que solicitou do 
Diretor da ESUDPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, que seja 
montado um cronograma de cursos na modalidade online, juntamente com o Coordenador da Escola, 
Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Maurílio Casas Maia, com a finalidade de capacitar Membros e Servidores 
nesse período de crise. Com a palavra, a Exma. Sra. Conselheira Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, 
atual Coordenadora do Disk 129, salientou que foi nomeada pouco antes do início da pandemia, não 
havendo tempo para reunir com a equipe para alinhar atuação, pois, desde então, mudanças foram 
implementada de maneira muito rápida, de como seria o atendimento, como poderia auxiliar os 
defensores, focando em outras frentes, como a mudança da equipe para a sede administrativa, a 
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preocupação com aglomeração. Nesse sentido, destacou que o atendimento na Defensoria hoje está 
praticamente sendo feito pelo Disk, que estava preparado para outro cenário, qual seja de agendamento 
para área de família, e que esses estagiários não são estudantes de direito, que, de uma hora para outra, 
estão atendendo Família, Cível e Criminal, e a mudança que está se tentando implementar juntamente 
com o DIT e a DPLAN que metade da equipe passe a atender em casa. Por fim, informou que, dentro 
dessa situação, recebeu críticas construtivas no sentido de melhorar e que reunirá com o Defensor 
Público-Geral para alinhar a atuação do setor. Neste sentido, o Exmo. Sr. Presidente, Dr. Ricardo Queiroz 
de Paiva informou que, a partir da semana que vem, o trabalho do Disk será remoto e que, inclusive essa 
tecnologia será colocada à disposição de outras Defensorias. Palavra aberta, o Exmo. Sr. Presidente da 
ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto, explanou sobre sua 
atuação como Defensor titular da Defensoria da Saúde, que, em conversa com Defensores da Saúde de 
outros Estados, decidiu dar apoio lateral ao Governo, pois ninguém está preparado para essa pandemia, 
como de fato não está, o mundo todo está vivendo isso, como se vê amplamente. ORDEM DO DIA. I – 
RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 20000.011079/2019-DPE/AM. 
INTERESSADA: ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO. ASSUNTO: INGRESSO AO PROGRAMA 
ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FIGUEIREDO 
SEREJO MESTRINHO. PEDIDO DE VISTA: DR. THIAGO NOBRE ROSAS. Retirado de pauta a pedido 
do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas solicitou vista. 2) PROCESSO Nº 20000.010356/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: ESUDPAM. ASSUNTO: CRIAÇÃO DA REVISTA DA DEFENSORIA. 
CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Baixado em diligência. 3) 
PROCESSO Nº 20000.000561/2020-DPE/AM. INTERESSADO: ANA KAROLINE DOS SANTOS PINTO. 
ASSUNTO: RECURSO – MERITOCRACIA. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO 
DE MIRANDA. Após lido o Relatório e voto da Exma. Sra. Relatora, o Colegiado, por unanimidade, 
acolheu o encaminhamento proposto pelo Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de 
Paiva, inclusive da Relatora, no sentido de que, conforme resta demonstrado no processo, a recorrente 
atende ao critério de elegibilidade e, em relação à meta setorial, o recurso perdeu o objeto. 4) PROCESSO 
Nº 20000.000525/2020-DPE/AM. INTERESSADO: BRUNO HENRIQUE SORÉ. ASSUNTO: RECURSO 
– MERITOCRACIA. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA. 
Retirado de pauta ante a ausência da relatora. E por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. 
Presidente do Conselho Superior deu a presente sessão por encerrada, às 15:30h. Eu, Erika Serrão 
Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por todos assinada.  
 
 
 


