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3ª R.O - 2020 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2020 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 14:30h, na sede da Defensoria Pública 
Geral do Estado do Amazonas, na sala de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, 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. Rafael 
Vinheiro Monteiro Barbosa, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, 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. Kanthya Pinheiro de 
Miranda e Dra. Pollyana Souza Vieira. 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. Newton Ramon Cordeiro de Lucena. 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 iniciou a 
sessão concedendo a palavra ao Exmo. Sr. Subdefensor Público Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque 
Junior, que informou sobre o início dos trabalhos da Comissão de Transição das gestões na data de hoje. 
Com a palavra, o Exmo. Presidente da ADEPAM, Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto, elogiou a 
transição tranquila entre as gestões, destacando que a ADEPAM, ainda em dezembro de 2019, reuniu-se 
com Dr. Rafael Barbosa e Dr. Ricardo Paiva a fim de discutir requerimentos ainda pendentes de resposta 
que foram passados para a atual presidência pela gestão anterior da ADEPAM. Na oportunidade, lembrou 
que, naquela reunião, ficou ajustado que haveria uma reunião de continuidade até o final de janeiro, não 
tendo porém ocorrido, ao que destacou a necessidade de haver um pronunciamento do atual Defensor 
Geral sobre requerimentos de interesse dos associados. Com a palavra, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo 
Eduardo Ribeiro da Costa informou sobre reunião com o Diretor do COMPAJ e o Subsecretário da SEAP 
que tratou de um projeto sobre remissão aos presos pelo estudo, sem custo, e propôs que a Defensoria 
Pública emita o Certificado por meio da ESUDPAM. VIII – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS: 1) 
PROCESSO Nº 20000.000072/2020-DPE/AM. INTERESSADO: DIRETORIA ADMINISTRATIVA. 
ASSUNTO: LISTA DE ANTIGUIDADE. Distribuído à Exma. Sra. Conselheira Dra. Adriana Monteiro 
Ramos Tenuta para relatoria.  2) PROCESSO Nº 20000.006403/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS. ASSUNTO: REVISÃO DE METAS. Distribuído ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Marco Aurélio Martins da Silva para relatoria. 3) PROCESSO Nº 20000.006563/2019-DPE/AM. 
INTERESSADO: ANA KAROLINE DOS SANTOS PINTO. ASSUNTO: RECURSO – MERITOCRACIA. 
Distribuído ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo Eduardo Ribeiro da Costa para relatoria. 4) PROCESSO 
Nº 20000.000525/2020-DPE/AM. INTERESSADO: BRUNO HENRIQUE SORÉ. ASSUNTO: RECURSO 
– MERITOCRACIA. Distribuído à Exma. Sra. Conselheira Dra. Melissa Souza Credie Borborema para 
relatoria. 5) PROCESSO Nº 20000.000561/2020. INTERESSADO: ANA KAROLINE DOS SANTOS 
PINTO. ASSUNTO: RECURSO – MERITOCRACIA. Distribuído à Exma. Sra. Conselheira Dra. Kanthya 
Pinheiro de Miranda para relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 
1) PROCESSO Nº 20000.002228/2019-DPE/AM. INTERESSADO: NEWTON RAMON CORDEIRO DE 
LUCENA. ASSUNTO: INGRESSO AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. 
CONSELHEIRA-RELATORA: DRA.  CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Após lido o relatório pela Exma. 
Sra. Relatora, o Presidente concedeu a palavra ao interessado que ratificou os termos de seu 
requerimento, suscitando, na oportunidade a Questão de Ordem quanto ao encerramento da votação no 
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biênio anterior com base no artigo 53, da Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM (Regimento Interno do 
Conselho Superior), alegando que, na reunião em que se iniciou a votação do processo em epígrafe, se 
encontravam presentes na sessão 9 (nove) Membros do Colegiado, dos quais 5 (cinco) se manifestaram 
aptos a votar, e assim o fizeram, motivo pelo qual entende que o processo deveria ser automaticamente 
encerrado em razão de ter ocorrido a deliberação de maioria simples dos presentes. Em votação, o 
Conselho Superior rejeitou, por unanimidade, a Questão de Ordem suscitada, com fundamento no art. 49 
de seu Regimento Interno (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM). Finalizada a sustentação oral do 
interessado, o Colegiado passou à leitura do voto da Relatora e às deliberações. Em votação, o Colegiado, 
por maioria, indeferiu o pedido do Interessado, com fundamento nos argumentos do  Exmo. Sr. Presidente 
do Conselho Superior Dr. Rafael Monteiro Barbosa de que, conquanto o zelo ao erário seja suficiente para 
impor aos Conselheiros cautela e sensatez na resolução da presente questão, o ponto fulcral a ser dirimido 
diz respeito à possível subversão dos programas voltados ao aperfeiçoamento dos membros erigidos pela 
Defensoria Pública do Amazonas. A permissão do tautocronismo, além de formar precedente temerário, 
macula e compromete os objetivos das resoluções – fomentar o aperfeiçoamento dos membros, em que 
se destaca a palavra “membro” no plural – e da Instituição – prestar assistência jurídica, integral e gratuita, 
em todos os graus de jurisdição. E, ainda, complementada pelo Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Marco Aurélio 
Martins da Silva que acolheu o indeferimento por entender que a necessidade do interessado de se afastar 
de suas atribuições para concluir o Mestrado em Portugal vai de encontro ao art. 4º, parágrafo único da 
Resolução nº 019/2013-CSDPE/AM (que rege o Programa Estímulo ao Aperfeiçoamento ao qual o 
interessado pugna pelo ingresso),  que dispõe que em nenhum caso a inclusão no Programa poderá gerar 
prejuízo às atribuições do Defensor Público, sendo seguidos pelos Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Antonio 
Cavalcante de Albuquerque Junior e Dra. Melissa Souza Credie Borborema. A Exma. Sra. Relatora 
também apresentou voto pelo indeferimento por entender que o pedido do interessado não se coaduna 
com a finalidade da Resolução 019/2013-CSDPEAM, qual seja estimular o aperfeiçoamento sem 
afastamento das funções e preferencialmente por Defensores Públicos que ainda não tenham se 
beneficiado de qualquer programa da Instituição voltado ao aperfeiçoamento profissional, respeitando-se 
ainda um prazo mínimo entre um programa e outro, aplicando-se por analogia o disposto no art. 8°, da 
Resolução n° 005/2008 – CSDPE/AM, sendo acompanhada em seus fundamentos pela Exma. 
Conselheira Adriana Monteiro Ramos Tenuta. Vencida a divergência levantada pela Exma. Sra. 
Conselheira Dra. Pollyana Souza Vieira que votou pelo deferimento do pedido por entender que, embora 
o requerente ainda se encontre vinculado ao Programa de afastamento para estudo, regido pela 
Resolução nº 005/2008-CSDPE/AM, isto não impede seu ingresso no Programa Estímulo ao 
Aperfeiçoamento regulamentado pela Resolução nº 019/2013-CSDPE/AM, visto que se tratam de normas 
e programas diferentes, ambos abrigados pela Defensoria Pública, destacando-se que o primeiro veda 
apenas novo afastamento, mas não pagamento de novo curso, bem como destacou que, de acordo com 
a Manifestação emitida pela Diretoria Financeira nos autos do Processo nº 20000.011079/2019-DPE/AM, 
aquela Diretoria sustenta a possibilidade de pagamento das 6 (seis) vagas previstas no Programa Estímulo 
ao Aperfeiçoamento e, por fim, para efeitos de repercussão financeira, votou pelo pagamento retroativo à 
data do retorno do interessado às atividades defensorias, em agosto de 2019, conforme solicitado pelo 
requerente à fl. 106 dos autos. Foi destacado, ainda, não haver conflito com o parágrafo único do art. 4 
da Resolução 019/2013-CSDPE/AM (prejuízo das atribuições), em razão de o interessado já ter realizado 
o depósito da dissertação, comprovando com documento nesta reunião. Sendo assim, para finalização do 
programa restaria tão somente o ato de defesa da dissertação.  Por fim, o argumento de que outros 
Defensores poderiam ser preteridos em razão do ingresso do interessado no segundo programa de 
aperfeiçoamento, não se sustenta, porque no momento do requerimento, não havia nenhum outro membro 
interessado no ingresso, havendo, ao contrário, vagas disponíveis, acompanhada pelos Exmos. Srs. 
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Conselheiros Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda, Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha, Dr. Felipe Figueiredo 
Serejo Mestrinho e Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa. Registrado em ata que o Exmo. 
Sr. Conselheiro Dr. Marco Aurélio Martins da Silva apresentará minuta de resolução alterando os termos 
da resolução que tratam dos programas debatidos nesta matéria. 2) PROCESSO Nº 20000.003699/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: RODOLFO PINHEIRO BERNARDO LÔBO. ASSUNTO PLANTÃO NOS 
POLOS DO INTERIOR. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DANILO GERMANO RIBEIRO PENHA. 
Aprovado por unanimidade. 3) PROCESSO Nº 20000.010845/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 
CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. ASSUNTO: PROPOSTA DE ENUNCIADO PELA COORDENAÇÃO 
CÍVEL. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. POLLYANA SOUZA VIEIRA. Por maioria, o Conselho 
Superior acolheu o voto divergente do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira 
da Costa que votou pelo total provimento do Enunciado, por ser a interpretação mais favorável ao interesse 
dos assistidos, considerando que o presente enunciado tem por objetivo a validade, a interpretação e a 
eficácia de normas de competência material junto ao Juizado da Fazenda Pública acerca das quais haja 
controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a defensoria pública que acarrete grave 
insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica, vencido o voto da 
Exma. Sra. Relatora Dra. Pollyana Souza Vieira que votou pela não aprovação do Enunciado, proposto 
pela Coordenadoria Cível, por este Conselho Superior, não pelo seu conteúdo, que é perfeito para o fim 
a que se propõe, mas em razão da ausência de norma que regulamente a edição e aprovação do 
Enunciado Institucional pelo Conselho. Concomitantemente apresentou, em anexo, proposta de alteração 
do artigo 70, inciso XIX, da Resolução n. 001/2013 para dispor sobre edição e aprovação de Enunciados 
pelas Coordenadorias temáticas com auxílio da Escola Superior. ENUNCIADO APROVADO: “As causas 
cujo valor não supere 60 (sessenta) salários mínimos relativas à renúncia de propriedade de veículo 
automotor e as demandas em que se discute a transferência de propriedade de veículo, pela falta de 
comunicação da venda ao DETRAN-AM, juntamente com todos os débitos referentes à taxa de 
licenciamento, multas e IPVA para o nome do adquirente do bem, serão ajuizadas no Juizado Especial da 
Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/09, devendo os membros recorrerem da decisão judicial 
que reconhecer a incompetência desse juízo e/ou a ilegitimidade do DETRAN-AM”. 4)PROCESSO Nº 
20000.009514/2019-DPE/AM. INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO Nº 28/2014-CSDPE/AM. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THEO EDUARDO 
RIBEIRO DA COSTA.  5) PROCESSO Nº 20000.006285/2019-DPE/AM. INTERESSADO: GERÊNCIA 
DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO. ASSUNTO: PAGAMENTO DA 
MERITOCRACIA. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA. 6) 
PROCESSO Nº 20000.000685/2020-DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: 
PROPOSTA DE ENUNCIADO. 7) PROCESSO Nº 20000.000690/2020-DPE/AM. INTERESSADO: 
SUBDEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: PROPOSTA DE RESOLUÇÃO. Pelo adiantado da hora, o 
Colegiado decidiu, por unanimidade, que estes itens serão apreciados na 4ª Reunião Ordinária do 
Conselho Superior em 2020, a ser realizada em Brasília, próximo dia 18 de fevereiro. E por não haver 
mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a presente sessão por 
encerrada, às 20:10h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, digitei a 
presente ata, que vai por todos assinada.  
 
 
 


