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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 1
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 5 DE AGOSTO DE 2020 2

 3
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 14:05h, por videoconferência, 4
reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e 5
empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral 6
Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos 7
e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas e Dra Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª Classe:  Dr. 8
Marco Aurélio Martins da Silva e Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar (em suplência à Exma. 9
Sra. Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, em férias); pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ri-10
beiro Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fer-11
nandes Moreira da Costa e Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. 12
Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o Presidente da 13
Associação dos Defensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 14
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Presente o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Vitor de Oliveira 15
Montenegro. Constatado o quórum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi declarada 16
aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA 17
DA 13ª RO – 2020 E 3ª ATA SIGILOSA – 2020. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Boa tarde, 18
mais uma vez, a todas e a todos. Estamos iniciando a 15ª Reunião Ordinária do Conselho Supe-19
rior do ano de 2020. Algum Conselheiro tem alguma deliberação sobre as atas? Eu acho vocês 20
perceberam, nós procedemos algumas alterações no modelo e no formato da ata. Algumas pes-21
soas, alguns colegas Conselheiros me procuraram e relataram a necessidade, a própria Secre-22
taria também, no sentido de que a ata contivesse mais detalhes e nós entendemos que esse 23
detalhamento feito pela Secretaria poderia trazer alguns prejuízos, na medida que ele se pautaria 24
ou se trataria na realidade de uma interpretação e de um resumo que a Secretaria faria. Então, 25
no nosso entendimento, o mais adequado para esse momento seria que ocorresse a degravação 26
da ata e na ata constasse tudo aquilo que, de fato, aconteceu na reunião. Então, essa Ata é uma 27
ata que foi totalmente degravada e, quando houve o compartilhamento com os Conselheiros, eu 28
pedi à Secretaria também que houvesse o compartilhamento de visualização, na medida em que 29
o Regimento Interno do Conselho Superior indica que, no início da reunião subsequente, quando 30
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for se tratar da aprovação da Ata, aqueles ponto que não estiverem de acordo ou em conformi-31
dade com o que aconteceu na reunião seriam levados pelos Conselheiros, alguma posição ou 32
alguma deliberação que quisesse. E isso é algo muito importante na medida em que a análise 33
das Atas por cada Conselheiro não acontece no mesmo momento. Então imaginem. A Ata é 34
compartilhada pela Secretaria na terça-feira. Eu cheguei lá 10 horas da manhã e consegui olhar 35
a Ata e vi que estava tudo ok. Mas o Conselheiro A ou o Conselheiro B foi um pouco depois, viu 36
que faltava algum item e alterou a Ata. No dia que eu for para a reunião essa Ata certamente não 37
será aquela Ata que eu visualizei naquele momento e isso traz alguns prejuízos e alguns fatos 38
já aconteceram nesse sentido. Então, por essa razão e seguindo o Regimento, a aprovação da 39
Ata será deliberada no início da reunião, aí todos terão conhecimento e poderão se posicionar 40
sobre qualquer alteração. Então fiquem à vontade para as colocações sobre a Ata. Dra. Melissa 41
Credie: “Colegas, eu só gostaria de ponderar se houvesse a possibilidade, se a gente pudesse 42
fazer só as adaptações linguísticas porque nessa degravação alguns, algumas manias nossas 43
de usar expressões como ‘certo’, ‘né’, eu acho que poderiam ser retiradas da transcrição das 44
Atas. Se todos concordarem a gente poderia dar a liberdade para a Secretaria para retirar essas 45
expressões que trariam mais formalidade à transcrição”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Algum 46
outro Conselheiro quer trazer alguma outra colocação até dentro do que a própria Dra. Melissa 47
trouxe?”. Dra. Caroline Souza: “Não. Quando tem voto na Ata Sigilosa, por exemplo, lá está a 48
transcrição do voto todo. A gente já disponibiliza o voto, não sei se ficasse só a conclusão e a 49
fala do que foi discutido, porque vai ficar muito cansativo de ler. Não sei se transcrevendo só a 50
conclusão, aí deixava toda a discussão, toda a deliberação por escrito”. Presidente, Dr. Ricardo 51
Paiva: “Ok. Algum outro Conselheiro?”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Tem duas pontuações que eu 52
gostaria de fazer. Primeiro em relação à Ata da Reunião Ordinária. Preciso aqui lembrar que num 53
outro momento, ainda esse ano, eu cheguei ainda, como ADEPAM, fazer uma filmagem da reu-54
nião em Brasília, inclusive já foi nessa formação do Conselho, e naquele momento houve várias 55
reservas, até porque a gente não vinha tendo esse costume, adotando esse costume, e por esse 56
motivo eu tive que fazer vários cortes ali e terminou que isso prejudicou, tinha umas quatro horas 57
para fazer edição, não é a minha área, prejudicou de tal maneira que terminou que eu desisti de 58
expor aqueles registros para o Associado. O que que eu quero chegar com isso? Que se firmou 59
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uma determinada praxe para exatas, o que não era guardado nesse momento. E no que se refere 60
a uma fala específica minha, quando eu falei de LDO, talvez eu tenha trazido exposições mais 61
detalhadas porque eu entendia que a gente estava fazendo apenas interna corporis e acho que 62
fica delicado uma certa exposição do que foi falado ali, até porque traz alguns nomes. Então 63
aquela minha fala eu prefiro que ela seja colocada de forma genérica porque eu não aguardava 64
realmente que se passasse a transcrever a partir de agora. Me comprometo, a partir de agora, 65
já considerar que vai haver a transcrição literal do que for dito, aproveito até para parabenizar a 66
Secretaria que conseguiu fazer esse trabalho, é um trabalho hercúleo, eu tenho certeza, fazer a 67
transcrição de horas, a degravação de horas de uma reunião que foi bem extensa, a gente ter-68
minou já pela parte da noite, se não foi a mais extensa do Conselho Superior. Mas, enfim, em 69
que pese esse trabalho minucioso, eu acho que traz um prejuízo no nível de detalhes como foi 70
falado naquela minha primeira fala. Então eu pediria que fosse colocado de forma genérica e, na 71
medida do possível, concordo também com a Melissa nas correções de alguns vícios de lingua-72
gem, cheguei a perceber inclusive da minha parte também alguns vícios. No que se refere a 73
segunda Ata eu tenho uma observação também a fazer. Aquela Ata, embora trate de um pro-74
cesso que deve tramitar sob sigilo por se tratar, parece-me, de um PAD, ali, o que foi discutido 75
não foi especificamente a vida de um servidor, a vida de um defensor, de um Membro. Foi dis-76
cutida exatamente uma Questão puramente procedimental e nós precisamos observar que a 77
regra é que, quando se trata de direito público, a regra é a publicidade e não a privacidade de 78
dados públicos. Então, por esse motivo, eu entendo que aquela Ata não deve ser uma Ata que 79
deve tramitar em sigilo até porque ela trata de questões de interesse do Membro. Então eu acho 80
que isso também deve ser deliberado”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dr. Arlindo. 81
Dr. Felipe?”. Dr. Felipe Mestrinho: “Era só para esclarecer aqui para mim. A Ata agora então 82
vai ser feita dessa forma? Transcrição completa?” Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Essa é a 83
ideia. Pelo menos foi isso que nós entendemos, a necessidade a partir das colocações e do 84
pedido de que a Ata contivesse mais detalhes, porque o que nós entendemos é que, a partir do 85
momento em que a gente começa a detalhar a Ata, isso vai ficar muito a cargo da interpretação 86
que a Secretaria vai dar e isso nós entendemos que é algo prejudicial para o interesse daquilo 87
que precisa ser transmitido às pessoas que depois precisam tomar conhecimento da Ata ou do 88
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que foi deliberado. Eu me recordo até em episódios em que a Associação encaminha o Relatório 89
da Ata, nós tivemos alguns episódios com Conselheiros pedindo que fosse feita a retificação 90
porque a fala que ele colocou não foi a A foi a B e para se evitar que isso aconteça eu acho 91
importante que a Ata contenha o máximo de detalhe possível. Quer fazer alguma colocação, 92
Felipe? Esclarecida a tua pergunta?”. Dr. Felipe Mestrinho: “Não, só pensando à respeito, por-93
que já é trabalho suficiente fazer a degravação de tudo, como o Arlindo comentou, de toda a 94
reunião que muitas vezes se estende, mas, não sei, a possibilidade de fazer uma Ementa com 95
os tópicos talvez. Se bem que já tem, a própria pauta já serve. Acho que era só para amadurecer 96
melhor a ideia, era só para entender melhor”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Algum outro Con-97
selheiro quer trazer algum ponto? Bom, não tendo nenhuma manifestação, não sei se algum 98
Conselheiro se manifestou, meu áudio estava fechado. Considerando isso, eu anotei aqui alguns 99
pontos principais. Em uma primeira sinalização, a Dra. Melissa trouxe a questão das expressões 100
coloquiais. Nós precisamos debater se isso vai constar ou não da Ata. Eu só vejo uma dificuldade 101
para se definir ou se identificar o que vai ser expressão coloquial e se isso acaba tendo um 102
prejuízo na degravação. Eu acredito que mais importante do que isso seria o próprio Conselheiro 103
se policiar para evitar a utilização de expressões coloquiais, mas temos que deliberar e votar em 104
relação a isso. Algum colega se posiciona?”. Dr. Felipe Mestrinho: “Eu entendo a necessidade 105
de aperfeiçoar, até para tornar uma leitura mais clara, mas, de fato, eu acho que podem surgir 106
questões em que talvez possa gerar algum problema, algum mal entendido, algo que às vezes 107
a Secretaria retire que o Conselheiro entenda que não seja necessário, que era importante que 108
permanecesse ou vice-versa. E eu realmente entendo que tornaria a leitura mais clara, mais 109
objetiva, mas eu tenho uma certa ressalva quanto especificamente a isso. Até vi, na minha pró-110
pria fala, vi expressões que, por escrito, seria muito melhor que tirasse, mas eu tenho ressalvas 111
quanto a tornar isso uma prática no momento da transcrição”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 112
“Até porque em determinados momentos pode mudar o contexto no sentido de que a pessoa 113
trouxe uma fala. Podemos votar então essa questão?”. Dra. Caroline Souza: “Não, é porque eu 114
li também, fica muito extenso e algumas coisas, assim, eu entendo a Melissa, eu até concordo 115
com ela, mas eu não sei como é que faria isso, eu também identifiquei várias coisas, ‘não, ‘né, 116
‘então’, várias vezes repetido ali. Mas tem coisas que eu não sei se na escuta não deu para ouvir 117
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direito, mas que nitidamente não era aquilo, tipo assim ‘regra’ estava escrito outra palavra, en-118
tendeu? Assim, palavras que estão totalmente fora o contexto ali do que foi falado e que a gente 119
consegue observar que ‘opa, não era essa palavra, era outra palavra’. Eu até perguntei da Erika, 120
não foi nem aplicativo. Então eu não sei, para gente corrigir, não é nem modificar, é a ideia que 121
foi falado mesmo porque tem algumas partes que eu observo que não, não é a palavra, sabe 122
assim? Uma palavra, ‘opa, não foi essa palavra aqui, essa palavra aqui tá fora’. Não sei se a 123
gente falou a palavra ou se ela ouviu a palavra que não era, entendeu? Mas de ter essa correção 124
mesmo, eu acho importante para o sentido ficar real do que a gente quis falar, porque a gente já 125
está tendo, começou a gravação, é uma mudança por completo. A gente começou a gravar, isso 126
já trouxe uma modificação como Arlindo falou. Aquela primeira reunião lá em Brasília, que foi 127
gravada, a gente falou algumas coisas que ele falou que depois foi difícil. E aí a agora a gente 128
vai ser degravado também tudo que fala, então para gente ter esse cuidado na hora realmente 129
da fala. Aí eu acho que não sei, dar uma lida e cada um ir observando e ‘olha, essa palavra aqui 130
não é bem essa’. Não sei como é que a gente faria isso quando identificasse”. Presidente, Dr. 131
Ricardo: “Mas nesse ponto, Carol, se a fala do Conselheiro não está representada ali pela trans-132
crição, isso precisa ser corrigido, não é a expressão coloquial, pelo contrário, é porque aquilo 133
que foi falado não consta diretamente da Ata, mas é importante que isso seja corrigido e seja 134
apontado nesse ponto. Acredito que o Dr. Marco Aurélio pediu a palavra”. Dr. Marco Aurélio 135
Martins: “Eu queria me posicionar nesse tema e eu acho que a gente tem que seguir uma de-136
terminada linha. Deixar para que a Secretaria faça cortes e transcreva partes do que foi no nosso 137
debate já é uma interpretação. O corte do texto, a seleção de alguma parte do texto para ser 138
transcrita ou não ela pode modificar todo o conteúdo. Então eu acredito que ou a gente faz por 139
partes de Ementas e o resumo ou realmente a Secretaria teria que colocar todas as nossas ideias 140
transcrevendo o que nós colocamos. Eu entendo a preocupação da Melissa quando a gente 141
acaba lendo a nossa fala, a gente normalmente, até por sermos defensores públicos, somos 142
homens críticos, então acaba querendo corrigir muitas coisas e acho que se tiver alguma coisa 143
que não estiver conforme com o que foi colocado a gente requer a modificação da Ata. Só coloco 144
isso. Eu acho que a gente tem que seguir ou a linha que a gente tinha anterior, e a gente tem 145
inclusive o vídeo acompanhando, documentando a nossa sessão, ou se coloca todas as ideias 146
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degravando para tentar modificar o mínimo possível o que foi exposto na reunião”. Dra. Melissa 147
Credie: “Era só ponderar que eu conversei com a Erika mais cedo e tinha algumas palavras que 148
realmente eu não sei se ela ouviu errado, enfim, ou se a gente acabou falando e não expressou 149
bem, mas se a gente tiver essa liberdade de no momento da leitura a gente puder revisar e 150
corrigir esses erros, talvez ortográficos e até coloquiais das nossas próprias falas, eu acho que 151
a gente não incorreria em nenhuma transgressão, a gente estaria só revisando o que nos pertine, 152
o que for da nossa fala, sem obviamente retirar o teor do que foi discutido porque se não houver 153
essa possibilidade com a Secretaria aí não vai ter sentido a gente ler a ata antes, até porque a 154
gente não vai poder alterar nada do que pertine às nossas próprias falas”. Presidente, Dr. Ri-155
cardo Paiva: “A alteração anterior pode trazer um outro enfoque para aquilo que foi falado, eu 156
vejo com muita dificuldade isso. Nós temos dois caminhos, colegas, um caminho é continuar na 157
forma em que nós vínhamos antes e eu acredito que não era tão prejudicial na medida em que 158
a reunião é gravada e todos podem ter acesso porque ela fica disponibilizada e o link é encami-159
nhado junto com a Pauta tanto para os Conselheiros quanto para os Membros da Defensoria 160
Pública, ou evoluir e incluir nas reuniões a riqueza de detalhes e, para ter detalhes, eu acredito 161
que a posição mais adequada seja a da transcrição, a degravação da reunião, porque nesse 162
contexto não há mudança de sentido, não há qualquer interpretação por parte da Secretaria, é a 163
exata representação daquilo que aconteceu e que foi dito na reunião, com as palavras e o enfo-164
que que foi dado na reunião. Claro que a permissão, a importância da leitura anterior é no sentido 165
de corrigir ou até mesmo verificar se aquilo que consta da Ata de fato foi aquilo que aconteceu. 166
A alteração em si não é a razão da leitura. A razão da leitura é saber se aquilo que nós vamos 167
assinar de fato aconteceu senão ficaria tudo a cargo da Secretaria e não precisaria nem da apro-168
vação da Ata e aí a gente precisa deliberar sobre isso. Se a gente prossegue nesse novo modo, 169
com a riqueza de detalhes, e entendendo que o caminho mais adequado é o da degravação, ou 170
se a gente permanece na forma que a gente estava antes. Claro que aquilo que a Carol trouxe 171
do voto do Conselheiro constar da Ata, eu também vejo isso com muita dificuldade porque já 172
existe o voto. Eu acredito que o que é importante ter na Ata é a parte dispositiva do voto em sua 173
essência e a discussão e a deliberação que aconteceu na reunião. Outro ponto que o Arlindo 174
traz é a discussão que ele fez na última reunião, da LDO, e trouxe alguns pontos que seriam 175
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interna corporis. De fato, nós precisamos avaliar isso e adotar uma postura daqui para frente 176
porque essa Ata vai ser publicada e vai ser dado conhecimento disso para todas as pessoas. 177
Então, a gente pode ir para o início votar se a gente vai para esse novo método ou continua e, 178
antes dessa votação, eu queria até parabenizar a Erika pelo trabalho, o Arlindo chamou a aten-179
ção, diversos Conselheiros chamaram, foi um trabalho grande mesmo, é um trabalho que eu 180
reputei muito importante, então eu quero agradecer a Erika, que constasse na Ata o elogio, tá 181
Erika, pela sua dedicação, porque foi uma reunião longa, uma reunião que durou mais de 5 horas 182
e certamente degravar deve ter sido um trabalho muito hercúleo”. Em votação, aprovado, por 183
unanimidade, o novo formato da Ata, com degravação. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É im-184
portante que nós passemos a deliberar se essa alteração que foi proposta, essa correção ela 185
aconteça no modelo que nós estamos trazendo, no sentido de que cada Conselheiro possa fazer 186
o apontamento, mas que a deliberação sobre a alteração ela aconteça por todos na medida em 187
que possa haver alguma mudança de sentido de fala, de colocação de algum conselheiro. Então 188
nós podemos votar isso: se a mudança vai ficar a cargo de cada Conselheiro, o Conselheiro vai 189
lá e faz as alterações, ou, como diz o Regimento, a ata é elaborada pela Secretaria, porque a 190
Ata é um ato da Secretaria, e essa Ata é disponibilizada para os Conselheiros e cada Conselheiro 191
aponta o que consta da Ata e o que, de fato, não aconteceu ou eventual solicitação de alteração 192
e isso é deliberado pelos Conselheiros”. Em votação, o Colegiado aprovou, por unanimidade, 193
pela segunda opção, seguindo o disposto no Regimento Interno. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 194
“Um último ponto e aí eu coloco que aquela questões em que sejam comunicações voltadas para 195
o Conselho ou que a ideia seja que isso não conste da Ata, a gente pode deixar para o início das 196
reuniões um espaço para eventuais comunicações que não façam parte, vamos colocar assim, 197
da reunião do Conselho efetivamente, mas que seja importante os colegas ouvirem, tanto os 198
Defensores quanto os Membros do Conselho. Eu acredito que aí a gente evita qualquer tipo de 199
problema. Todos concordam?”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Eu queria fazer um esclarecimento. Na 200
verdade, às vezes, por falta de um formalismo ainda no Conselho em alguns momentos se es-201
quece que pode ocorrer, como ocorreu na filmagem que eu fiz, por isso que eu fiz esse paralelo, 202
o Membro, o Conselheiro perdão, ele pode terminar esquecendo que em algum momento nós 203
estamos realmente numa situação solene, num momento solene, e que pode estar havendo a 204

Assinado digitalmente por DEFENSORIA PUBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, OU=09461647000195, 
OU=Certificado PJ A1, CN=DEFENSORIA PUBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
Data: 2020-08-21 17:02:02

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.290 Pág. 15/34 

 

 

degravação de tudo. Então existem algumas falas, às vezes até o próprio Conselheiro quando 205
estava sendo filmado pedia ‘por favor, desliga a câmera’. Agora não é porque se tratava de uma 206
questão que não se quer levar ao conhecimento do Membro ou do servidor, mas às vezes alguma 207
fala informal, alguma piada entre colegas, algo que não faz parte realmente daquilo que está 208
sendo falado. É sobre isso que estou me referindo. No caso da minha fala especificamente eu 209
trouxe aqui alguns, um nível de detalhes que não precisaria ter trazido e que me preocupa. Uma 210
vez constando em Ata, pode até trazer uma fragilidade para a própria Associação, pode até 211
terminar refletindo na própria Instituição. Então não seria institucionalmente interessante publici-212
zar aquela fala. Não se trata de esconder uma informação do público ou propriamente do Servi-213
dor ou do Membro. Se trata de questões que realmente saem um pouco do escopo e não faz 214
sentido degravar. Era sobre isso que eu estava me referindo. Só esclarecendo porque algum 215
outro Conselheiro possa não ter compreendido. Só para esclarecer melhor”. Presidente, Dr. 216
Ricardo Paiva: “Perfeito. Eu entendi e o que eu ia pontuar é que esse formalismo na reunião do 217
Conselho precisa acontecer, até porque, no âmbito do Conselho, todos trazemos e discutimos 218
temas de muita relevância para a Instituição, tanto no âmbito interno quanto externo. Lógico que 219
isso é um processo de amadurecimento, nós podemos inclusive deliberar para que isso aconteça 220
a partir da próxima reunião, isso não há problema nenhum. O importante é que ações do Cole-221
giado sejam as mais transparente possíveis e que as pessoas efetivamente tenham conheci-222
mento daquilo que acontece. Obviamente que, nesse cenário com uma degravação, vão ter falas 223
que não vão poder ou deverão acontecer no âmbito do Conselho e algo que, se nós formos olhar 224
efetivamente, elas de fato não deveriam ter acontecido talvez no âmbito do Conselho ou preci-225
savam ser cercadas de um pouco mais de cuidado, mas eu entendo perfeitamente o que o Ar-226
lindo colocou porque podem ter falas aqui que fragilizem a Instituição externamente e nós preci-227
samos ter atenção para isso. Nós podemos inclusive deliberar nas reuniões que determinados 228
pontos da ata não constem. Agora lógico que a gente vai precisar amadurecer todo esse pro-229
cesso, é algo novo, é algo que está começando agora, mas é algo também que vem na linha de 230
tudo aquilo que esse Conselho vem fazendo, da transmissão ao vivo de todas as reuniões em 231
tempo real para todos os Membros, isso dá mais transparência e, ao mesmo tempo, traz mais 232
firmeza, mais garantia para todas as Decisões que são adotadas nesse Colegiado. E um outro 233
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ponto trazido pelo Dr. Arlindo é em relação a Ata do segundo processo, que ela consta como 234
caráter sigiloso, e ele trouxe a discussão por se tratar de uma questão procedimental e acho que 235
nós precisamos deliberar nesse sentido, se aquele ponto dois da Ata anterior é uma questão 236
procedimental, e neste caso não estaria resguardada pelo sigilo, ou se ela faz parte daquele 237
procedimento específico e estará sob o manto do sigilo. Algum colega quer discutir ou nós po-238
demos passar para a votação?”. Dr. Danilo Penha: “Eu quero, Ricardo. Eu quero só fazer um 239
apontamento e até que isso seja colocado também, já deixando claro, que na ata que está sigi-240
losa, que está pendente de aprovação, no relatório eu fiz apontamento a respeito dos nomes dos 241
servidores envolvidos e, caso seja o entendimento desse Conselho, que deva retirar o sigilo 242
dessa ata, e assim eu entendo por ser uma questão procedimental, importante que seja publici-243
zada até para os Conselhos posteriores, para obviamente ser omitido o nome dessas pessoas, 244
desses servidores. É só isso meu ponto, Ricardo”. Dra. Caroline Souza: “A gente decidiu isso, 245
Ricardo, se vai constar o voto todo ou só a conclusão?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Me 246
desculpa, eu não coloquei esse item para votação. Em relação ao voto, todos concordam que 247
conste apenas a parte dispositiva na Ata ou conste o voto inteiro?”. Em votação, por unanimi-248
dade, o Colegiado decidiu apenas pelo dispositivo. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Voltamos 249
para a discussão da Ata da questão procedimental, se de caráter sigiloso ou não. Em discussão”. 250
Dra. Melissa Credie: “Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado quando votar essa 251
questão em específico porque acho que o entendimento de todos era que durante a discussão e 252
votação da reunião anterior existiria um sigilo. Eu me recordo que eu usei expressões, eu posso 253
até não ter falado no nome das pessoas, mas eu dei características, há algumas justificativas 254
minhas que as pessoas vão saber quem é pelo que eu falei. Então, ao mesmo tempo que agora 255
a gente vai ter que ter cuidado com os nossos vícios de linguagem coloquial, a partir de agora 256
que a gente está decidindo isso, mas a gente talvez não tenha tido esse cuidado na reunião 257
anterior. Eu acho que em relação a essa Ata talvez a gente tenha que abrir uma exceção, não, 258
volto a dizer, em razão do teor procedimental que a gente tenha dado a ela e que também a 259
gente decidiu que vai também reverberar numa atenção maior, mas em razão da circunstância, 260
o que a gente entendia que existia em sigilo naquele momento”. Dra. Caroline Souza: “É que 261
eu estou na dúvida também se a gente pode agora deliberar se ela é sigilosa ou não, se lá foi 262
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votado e discutido todo o assunto como sigilo, em que pese o teor dela ser procedimental e afetar 263
todo mundo, vai afetar todos os Membros pelo que foi decidido, mas a gente mudar para publicar 264
não sei. Eu realmente lembro de toda a fala, eu acabei lendo as partes que eu falei nessa Ata”. 265
Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Algum outro Conselheiro?”. Dr. Felipe Mestrinho: “Será que 266
não existe nenhuma outra forma de tornar público o entendimento adotado sem ser com a publi-267
cação da Ata, não sei, até dentro da própria pauta, dentro das Comunicações?”. Dr. Arlindo 268
Gonçalves: “Na verdade, a rigor, eu entendo que não existe um sigilo à própria ata em si, existe 269
sigilo aos dados. Aonde a ata não trouxer esses dados que são sigilosos, me parece que so-270
mente no relatório até onde eu vi, não haveria prejuízo às partes. A finalidade de trazer a sigilo-271
sidade é exatamente não sujeitar alguém à exposição e naquela discussão toda não se sujeitou 272
os interessados a essa exposição”. Dra. Melissa Credie: “Mas, Arlindo, eu só pondero o que? 273
Que a Questão de Ordem se baseia num caso concreto, a gente fez uma reunião que envolvia 274
um processo específico, em que as partes interessadas não foram cientificadas e nem fizeram 275
parte da reunião. Então isso tudo poderia ser discutido e trazido à baila, entendeu? Só se a gente 276
regular daqui para frente”. Dr. Theo Eduardo Ribeiro: “Nesse ponto eu concordo. Eu acho que 277
a Ata não pode ser publicada porque realmente ela se trata de um caso concreto e ai, indepen-278
dentemente se houve ou não exposição de nomes, isso é irrelevante, porque a própria lei deter-279
mina a sigilosidade e, tratando-se de caso em concreto, eu acredito que isso não pode ser público 280
ainda que não contenha nomes. Agora eu acho que é possível o que o Felipe ponderou no sen-281
tido de que eu acredito que haja um meio de apenas tornar público a nova forma que o Conselho 282
deliberou. Aí uma forma disso é simplesmente a parte dispositiva do voto do Danilo, não há 283
menção a nada, há somente a forma como vai ser realizado, eu acho que isso é de interesse 284
dos Membros, que os Membros devem saber já que daqui para frente como vai funcionar a 285
questão da Corregedoria e as informações que serão repassadas para o Conselho, porque isso 286
é de interesse de toda a classe, interesse que acho muito relevante. Eu acho que o Arlindo co-287
locou aí uma questão que ninguém tinha pensando antes por isso não foi deliberado na reunião 288
passada. Eu também enxergo que não há prejuízo da gente colocar isso em pauta porque trata-289
se de Questões de Ordem Pública. Ordem Pública que pode ser aventada a qualquer momento 290
e, como eu disse, é interesse da classe e, se eu não soubesse disso, como Membro isso iria me 291
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incomodar, porque houve uma mudança drástica da maneira como estava sendo conduzido es-292
ses processos dentro da Corregedoria e essa mudança de paradigma, como eu falei, implica 293
diretamente no interesse do Membro. Então, em respeito aos Membros, eu acredito que, de al-294
guma forma, o Conselho tem que achar para poder esclarecer e divulgar ao membro, já que toda 295
a reunião foi sigilosa”. Dra. Caroline Souza: “É, eu acho que só o dispositivo, ou voto sem rela-296
tório, porque no voto, tirando o relatório, eu acho que a questão é bem legal, é bem processual”. 297
Dr. Danilo Penha: “Eu acho pertinente as questões do Theo e eu não vejo problema nenhum na 298
divulgação da conclusão, do dispositivo, e podia colocar também o até voto na página da Defen-299
soria como está sendo colocado, com Ementa, tudo bonitinho, mas obviamente omitindo os no-300
mes de quem está envolvido. Agora é de suma importância como o Theo falou publicizar isso 301
para que a Classe tenha conhecimento do que vai ocorrer depois dessa mudança que nós vota-302
mos na sessão passada”. Dra. Melissa Credie: “Eu só pondero que a gente estaria trazendo só 303
um lado da questão discutida. Eu toquei em pontos específicos inclusive de procedimentos his-304
tóricos na Corregedoria que foram rebatidos pelo Danilo, mas que o Membro, por desconhecer 305
o que foi falado anteriormente, quais foram as circunstâncias discutidas, vai ficar talvez em des-306
conhecimento total da discussão. Então, eu acredito que ou a gente abre ou não abre. Eu não 307
acredito que haja um meio termo aí. Talvez a minha proposta seja de apresentar uma Ementa, 308
como a gente apresentou de outras apresentações que já fizemos em relação a outras Resolu-309
ções, talvez seja a solução, a gente não entraria na questão em si, mas não deixaria de apre-310
sentar esse resultado interpretativo do colegiado, mas eu particularmente aí nesse ponto não 311
concordo, não concordaria em caso de aprovação”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu vou me 312
posicionar. Realmente todo o Colegiado atuou como se estivesse tratando de uma questão de 313
publicidade regrada na reunião anterior e acabamos colocando nomes e até situações concretas 314
que identificavam as pessoas que estavam envolvidas. De outro lado, como foi colocado pelo 315
próprio Arlindo, pelo Theo também, trata-se de questão de matéria pública e até é obrigação 316
nossa de expor o que aconteceu não só para os Membros, como a gente está colocando, mas 317
para toda a sociedade. Dessa forma, eu gostaria que fosse colocado de qual forma? A parte 318
dispositiva do voto do Dr. Danilo e lembrando que teve um voto divergente me recordo e não me 319
recordo quantos votos divergentes tiveram, salvo engano foi só um, não me recordo bem agora. 320
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E também colocando inclusive a divergência que existiu, dando conhecimento a toda sociedade”. 321
Dr. Thiago Rosas: “Eu não sei se existe alguma possibilidade, eu pergunto dos mais antigos no 322
Conselho, de a gente dar essa publicidade que o Theo colocou, que eu acho que, de fato, é 323
necessária para a Classe entender o que está acontecendo, qual é o entendimento, mas que se 324
preserve ao longo desses pontos que a Melissa colocou, os nome que o Theo colocou, que o 325
Marco colocou também, mas nós tínhamos que dar essa informação para os colegas terem ci-326
ência. Existe algum instrumento, Dr. Ricardo? Eu estou perguntando porque eu não conheço se 327
existe alguma forma de a gente expor o entendimento nosso, ou no caso essa mudança de 328
paradigma, sem expor as pessoas que nós aventamos nas nossas falas. Minha dúvida é essa”. 329
Dr. Arlindo Gonçalves: “Me corrija se eu estiver errado. Eu passei uma vista rápida na Ata e 330
me parece que somente houve citação de nomes no relatório, no voto e na discussão não citou 331
nomes, não existe citação de nomes, existe uma discussão sobre tese e é uma discussão que 332
traz uma certa profundidade, tem inclusive voto divergente, a discussão é muito rica e eu acredito 333
que interessa ao Membro. Eu não vejo o porquê de ser acobertado pelo manto do sigilo essa 334
Ata, tirando claro o relatório onde cita o nome”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Arlindo, nesse 335
ponto, eu seria bem criterioso, como a Melissa falou, eu acho que nisso aí ela está coberta de 336
razão. Independentemente se tem nomes ou não ali, a Ata não pode ser publicada. A gente tem 337
que lembrar que essa Ata trata-se do início do julgamento, ou melhor do início da conduta de 338
apuração, no caso, de uma pessoa, de um servidor, então eu não vejo como publicar a Ata, 339
mesmo que em partes. O que poderia ser feito é nessa reunião constar na ata a parte dispositiva 340
da deliberação do Danilo, poderia fazer também até remissões ao voto da Melissa, ao voto pre-341
ponderante do Danilo, mas publicar a ata eu acho que não tem como”. Dr. Arlindo Gonçalves: 342
“Mas nós estamos, só para eu entender. A finalidade do sigilo seria proteger alguém, você falou 343
que esse processo”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Arlindo, imagina alguém, tem interessados 344
aí, né? E se o interessado ou a interessada disser que houve alguma violação por parte do Con-345
selho ao publicar uma ata que estava sob sigilo? Até a gente explicar que é o que, muita coisa 346
pode ter rolado”. Dr. Arlindo Gonçalves: “O sigilo está previsto no Regimento, então é por isso 347
que eu estou dizendo que nesse caso concreto o Conselho precisa realmente apreciar se real-348
mente existe sigilo ou não”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Mas toda a reunião foi feita sob sigilo, 349
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Arlindo”. Dr. Arlindo Gonçalves: “O fato da reunião ter sido feita sob sigilo significa dizer que 350
ela tem que permanecer em segredo a partir do momento que o próprio Conselho reconhece que 351
não existe nenhum direito a ser mantido em sigilo ali naquela discussão?”. Dr. Felipe Mestrinho: 352
“Nesse ponto eu concordo com o Theo. Eu acho até que parte do voto divergente utilizou em 353
parte histórico do caso concreto e foi feito isso dentro da liberdade dada por ser sigiloso e porque 354
trata de aspectos da vida profissional de pessoas”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Mas, Mestrinho, o 355
histórico do caso concreto está exatamente naquela parte do voto que o Conselho já deliberou 356
que não vai ser publicado, é no relatório, está ali”. Dr. Felipe Mestrinho: “Eu digo em relação 357
ao voto divergente não do relatório”. Dra. Caroline Souza: “O voto divergente não está na Ata, 358
ela só coloca a conclusão, não tem transcrição porque ela já tinha levantado”. Presidente, Dr. 359
Ricardo Paiva: “Deixa só eu tentar organizar aqui para gente caminhar. Um ponto que ficou 360
definido e isso já vale para essa Ata, tá Erika, e precisa retirar todo o voto da Ata e deixar apenas 361
a parte dispositiva. Isso eu estou falando da Ata regular, não estou nem falando dessa Ata que 362
está em discussão. Em relação a essa Ata que está em discussão, partindo da premissa de que 363
nós aprovamos que só o dispositivo constaria, não entraria a parte final. Então a gente precisa 364
fazer a adequação para retirar do voto a parte do relatório e os próximos passos. Pelo que eu 365
entendi, nós temos 3 (três) propostas, não é isso? Uma questão que foi levantada no sentido de 366
tirar o sigilo da Ata, um questão que foi levantada no sentido de manter o sigilo e ver uma forma 367
de comunicar os Membros e Servidores e uma terceira, que acho que foi o Marco Aurélio que 368
trouxe, era que Ata constasse o dispositivo do voto, o voto divergente e a parte final. São essas 369
três propostas que nós temos? Me ajudem aí, me corrijam”. Dr. Leonardo Aguiar: “Eu colocava 370
mais uma proposta. Manter o sigilo em todos os seus aspectos, sem publicação, sem nada”. 371
Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É, mas essa já está, né? Manter sob sigilo, ou abre completo, 372
ou. É. Seriam 4 (quatro), na realidade. Manter o sigilo ou abre a reunião. A gente pode fazer duas 373
votações. Uma para ver se mantém o sigilo ou se abre e a outra como vai ser feita essa abertura. 374
Podemos prosseguir assim?”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Desculpa, gente, é que depois da 375
minha ponderação, a Melissa esclareceu que não, relembrou que no voto divergente dela, ela 376
diz quem estaria envolvido, então a minha solução que eu coloquei a gente estaria maculando 377
um princípio aí”. Dra. Caroline Souza: “Ricardo, aquela primeira forma que você colocou dentre 378
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as três eu acho mais razoável, porque, só manter o sigilo ou não, não teria aquela razoabilidade 379
de dar publicidade ao que foi decidido, não sei nem com quem eu voto, aquela primeira tinha a 380
opção 2”. Dra. Melissa Credie: “Eu entendo inclusive, Ricardo. Eu entendo que a gente não 381
pode abrir, mas ao mesmo tempo tem que publicitar. Eu acho que eu usei a palavra Enunciado, 382
aliás Ementa, mas o certo seria Enunciado, mas eu preciso de alguma publicidade até porque 383
nos próximos encaminhamentos para o Colegiado eu vou ter que fazer referência à Decisão e à 384
Ata. Então de alguma forma isso tem que estar exposto, até para que eu justifique”. Dr. Theo 385
Eduardo da Costa: “Deixa eu dar uma sugestão aparentemente simples, não sei se vocês con-386
cordam. O Conselho, por meio da Secretaria, pode fazer um Memorando Circular para os De-387
fensores Públicos somente informando sucintamente o procedimento que vai ser adotado”. Dra. 388
Melissa Credie: “Mas aí ela vai fazer um Memorando se reportando a que fatos, se a gente 389
mantém o sigilo?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu tenho uma outra proposta que eu acredito 390
que atenda todo mundo. Erika, só para esclarecer um ponto, na Ata que é aberta ao público ela 391
consta esse processo e diz que foi lavrada uma Ata Sigilosa, não é isso?”. Secretária: “Consta, 392
Dr”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “A minha proposta é votar essa Ata Sigilosa e levarmos 393
para a Ata pública o dispositivo do voto do Relator, o voto divergente, na realidade, é a Questão 394
de Ordem em si, então não há um voto divergente, ela traz a Questão de Ordem dentro de um 395
processo que foi encaminhado para o Colegiado e a gente consigna os principais pontos dessa 396
Questão de Ordem e eu acredito que seria dada a devida publicidade, todos concordam com 397
esse encaminhamento?”. Em votação, por unanimidade, acolhido o citado encaminhamento. 398
Atas aprovadas. II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. “Eu tenho 399
algumas comunicações, prometo que serei breve. A primeira delas, colegas, é que essa semana, 400
segunda-feira, nós tivemos uma reunião com o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto 401
Aras, e expusemos para ele a posição da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em relação 402
ao questionamento do nosso Programa de Residência Jurídica. Pontuamos todas as medidas 403
que estão sendo adotadas para regularização, esclarecemos para ele que nosso programa de 404
Residência se aproxima muito e é muito similar ao um estágio de pós-graduação, com uma única 405
diferença que é nós não termos um agente certificador para expedir o Certificado de Pós-Gradu-406
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ação, mas que nós já estamos trabalhando em convênios nesse sentido e nas adequações le-407
gais, nas nossas legislações, para resolver esse ponto questionado e esclarecer a ele que isso 408
tão logo seja realizado nós vamos encaminhar à Procuradoria-Geral da República a comunica-409
ção de todas as medidas que foram adotadas e a devida regularização. E nesse sentido aproveito 410
para dizer para vocês que nós vamos encaminhar algumas alterações da Resolução. Acredito 411
que na próxima reunião ou, a depender da urgência, numa reunião extraordinária nós vamos 412
tratar desse tema, mas firmo um compromisso aqui de avisá-los com a antecedência que o caso 413
requer. Essa semana também tivemos, todos vocês têm percebido o trabalho que a Defensoria 414
vem adotando em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós tivemos apoio e manifestação 415
do jornalista e colunista Humberto Amorim. Ele trouxe uma fala muito boa e que retrata com 416
muita sensibilidade a necessidade do povo amazonenses em relação aos serviços da Defenso-417
ria. Eu acredito que foi algo que repercutiu muito bem e ele foi muito feliz em tudo aquilo que ele 418
falou e que ele conseguiu transmitir da conversa que tive com ele. Importante pontuar para vocês 419
também que dia 17 de agosto, aqui na sede da Defensoria Pública, haverá a retomada do aten-420
dimento presencial para as Defensorias iniciais da Família. Lembrando que esses atendimentos 421
são agendados, então o assistido que procurar o serviço da área de família continuará tendo a 422
opção de um atendimento virtual, pelos meios digitais, meios eletrônicos, assim como a possibi-423
lidade de um atendimento presencial. Lógico que a Defensoria vem adotando todas as medidas 424
para garantir a saúde dos nossos servidores, de todos os nossos Membros, de todos os nossos 425
colaboradores, assim como proteger os assistidos que buscarem os serviços da Defensoria. São 426
diversas medidas que são adotadas, desde a distribuição de equipamentos de proteção indivi-427
dual até as adequações estruturais, as medidas de acolhimento desse assistido, para que seja 428
aferida a temperatura, para verificar se ele está de máscara ou não. Então nosso protocolo ficou 429
bem detalhado, ele já foi publicado no Diário, todos vocês já tiveram conhecimento, mas nós 430
fizemos questão de reunir tanto com os Defensores de atendimento, numa reunião que participou 431
a Corregedoria, participou a Coordenação de área, participou a comunicação, para que nós pu-432
déssemos mostrar para eles todos os nossos planos e submeter ao crivo dos colegas tudo aquilo 433
que nós planejamos para esse momento de retomada. Adianto que a reunião foi muito boa, os 434
colegas trouxeram diversos apontamentos, coisas que nós entendemos que precisamos corrigir 435
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e estamos adotando a correção nesse sentido. E, para finalizar a minha fala, queria dizer que na 436
sexta-feira, dia 7 do 8, haverá a antecipação da metade do décimo terceiro salário. Nós, graças 437
a Deus, conseguimos adotar diversas medidas de contenção de gastos, de reajuste de contratos, 438
de reorganização e readequação e na sexta-feira, dia 7 de agosto, nós adiantaremos a primeira 439
parcela do décimo terceiro, no mesmo sentido que fez o Governo do Estado do Amazonas e 440
alguns outros órgãos que conseguiram fazer essa antecipação. Era algo que nossos Membros e 441
Servidores estavam cobrando e nós conseguimos fazer a antecipação, a folha já foi rodada, 442
acredito que nós já estejamos apenas nos ajustes bancários. Importante também deixar aqui 443
que, caso algum colega tenha algum tipo de problema, problema esse que foi causado pelo 444
Bradesco nesse último pagamento, que se reportem ou à Defensoria-Geral ou à Gestão de Pes-445
soas para que a gente faça a devida interlocução e resolva o problema desse colega.” Franque-446
ada a palavra. Dra. Melissa Credie: “Na realidade era um comentário que eu comecei a fazer 447
quando a gente ainda estava deliberando sobre a Ata, só que meu microfone estava desligado, 448
aí o Ricardo não me ouviu. Em relação ao fato de que nós ventilamos a possibilidade de refor-449
mular a Resolução que trata da Ouvidoria, no que pertine à apresentação também desse relatório 450
ao Colegiado da mesma forma que a Corregedoria vai passar a ter esse ônus. Na realidade, era 451
só requerer que fosse encaminhada a matéria para o Colegiado na próxima reunião ordinária”. 452
IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS: 1) PROCESSO Nº 20000.003242/2020-DPE/AM. INTE-453
RESSADA: ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO. ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. 454
Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas para rela-455
toria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. INVERSÃO DE 456
PAUTA. 1) PROCESSO Nº 20000.004378/2020-DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-457
GERAL. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 011/2012-CSDPE/AM. 2) PROCESSO 458
Nº 20000.004379/2020-DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: AL-459
TERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 012/2020-CSDPE/AM. As modificações das Resoluções tratam 460
da mesma matéria, motivo pelo qual foram apreciadas em conjunto. Dra. Melissa Credie: “Só 461
esclarecer a razão que nós estamos apresentando, neste momento, essas duas modificações é 462
que, na realidade, nossa Lei Complementar faz referência expressa ao Regimento Interno da 463
Defensoria que, por sua vez, remete a uma adequação do Regimento Interno da Corregedoria. 464
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Nada mais é do que uma readequação a esse momento fático em que vivemos, que está nos 465
trazendo uma reformulação procedimental. Então a possibilidade de realização de procedimen-466
tos correicionais por videoconferência estaria expressamente prevista no nosso regimento. Devo 467
ressaltar que não existe uma vedação expressa e por isso, nesses últimos meses, algumas cor-468
reições ordinárias aconteceram. Acredito que até alguns conselheiros, se não me engano o Dr. 469
Theo fez uma correição ordinária por videoconferência com o João, mas, como é de nossa pre-470
ocupação corrente termos essas condições formalizadas, nós entendemos de bom tom em apre-471
sentarmos essas modificações que, como disse, são bem sucintas e trazem a possibilidade, a 472
eventualidade de realização desses procedimentos por via remota”. Presidente, Dr. Ricardo 473
Paiva: “A ideia das Resoluções é se adequar ao momento que vivemos, permitir que alguns atos 474
que hoje são feitos na Corregedoria ou até mesmo dentro de processos ou de sindicâncias, 475
sejam investigativas sejam sancionatórias, ou até mesmo procedimentos administrativos disci-476
plinares, que alguns atos possam ser realizados por videoconferência ou por meios digitais, as-477
sim obviamente como bem esclareceu a Dra. Melissa, algumas correições”. Em discussão. Dra. 478
Caroline Souza: “Eu tinha só uma dúvida, mas eu acho que a Melissa já esclareceu. Na verdade 479
era porque o caput do dispositivo na redação original não prevê a forma, se vai ser presencial, 480
se vai ser, e aí a gente vem em um parágrafo e coloca que vai ser por vídeo. Aí era só mesmo 481
assim, porque era aberto, possibilitava você fazer de várias formas. Se há mesmo necessidade 482
da inclusão para colocar por vídeo ou outras formas, para depois a gente não tenha que reitera-483
damente ter que ficar alterando os Regimentos. Ele era aberto, né, o caput?”. Presidente, Dr. 484
Ricardo Paiva: “Perfeita observação, Dra. Carol, mas eu acredito que as redações foram trazi-485
das, elas trazem a amplitude e, no âmbito da Administração, nós acabamos tendo o princípio da 486
legalidade estrita e é importante que esteja claro a possibilidade para evitar lá na frente eventual 487
pedido ou eventual ponto em que algum Membro ou Servidor traga ou alegue alguma nulidade 488
nos nossos procedimentos. Então eu acredito que quanto mais explícito, e eu acho que essa é 489
a ideia da Corregedoria, né Dra. Melissa, fica importante e dá mais tranquilidade na condução 490
de eventuais procedimentos”. Dra. Melissa Credie: “Só ressaltar, que foi algo que eu esqueci 491
mencionar, é que vocês podem perceber que a gente optou como uma primeira tomada de pro-492
vidências o uso, sempre, da plataforma digital disponibilizada pelo próprio órgão e que esses 493
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outros mecanismos, que são mais abertos, que são mais públicos e a gente conhece, seriam 494
uma outra opção e desde que devidamente fundamentado por uma falha ou por uma outra razão 495
que impossibilitasse o uso da nossa plataforma, mas, via de regra, seria o uso do jitsi o meio 496
ideal de uso”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito. E o importante também é que ele abre 497
a oportunidade, então não é algo obrigatório, é possível de se realizar”. Dr. Danilo Penha: “Eu 498
tenho um ponto aqui com a Melissa para saber como é que vai ser a questão diretamente do 499
processo disciplinar e da sindicância, quantos às correições eu não tenho observação nenhuma 500
a fazer, eu acho bastante salutar e a gente precisa se adequar a essa realidade pandêmica. Eu 501
estava lendo a Resolução do CNJ que saiu essa semana sobre as audiências por videoconfe-502
rência criminal e lá eles apontam uma possibilidade de não haver prejuízo a nenhuma parte, nem 503
ao acusado especificamente, se ele não conseguir o acesso à internet. E não sou contrário a 504
alteração, de jeito nenhum, mas eu te pergunto, você que tem mais intimidade com isso, consi-505
derando que o processo administrativo disciplinar e a sindicância sancionatória são acobertados 506
pela ampla defesa e pelo contraditório se não seria interessante incluir um dispositivo sobre isso. 507
É uma dúvida minha”. Dra. Melissa Credie: “Eu acho que a gente acabou ventilando essa tua 508
dúvida na parte final do §1º na minuta do Regimento Interno da Defensoria. O mecanismo de 509
chamada dessas pessoas, isso tudo a gente vai fazer por ato normativo da Corregedoria, só que 510
a gente precisava ter esse respaldo do Conselho para que a gente pudesse trazer esse procedi-511
mento à ordem, mas eu também fiz a leitura. Inclusive até num primeiro momento achei neces-512
sário elencar todos os princípios que essa Resolução traz em relação à publicidade, à transpa-513
rência, ele é bem minucioso, mas até por uma questão de conformidade das nossas resoluções, 514
que a gente tem essa interpretação de falar pouco nas resoluções e utilizar de outros meios para 515
fazer essa minúcias a menção a esses princípios constitucionais bastariam, mas está em discus-516
são”. Dr. Danilo Penha: “Não, não, perfeito. Obrigado, Melissa. Só essa observância já supre 517
essa questão”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu trago até uma questão que surgiu agora 518
nessa fala do Danilo. Nós estamos aqui por esse ato permitindo as audiências e procedimentos 519
disciplinares por videoconferência e se a gente pode, de alguma forma, amarrar isso para aque-520
les casos em que um Membro ou Servidor informa que não tem acesso à internet ou à ferra-521
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menta. Talvez criando aqui ou trazendo para cá uma obrigação para que a Administração dispo-522
nibilize um espaço para que ele possa ter esse acesso à internet. Lógico que se eu disponibilizo 523
o espaço é o mesmo espaço que pode acontecer inclusive a audiência presencial, mas é só para 524
fomentar aqui o debate e trazer esse ponto. Acredito que essa parte final traz, resguarda o inte-525
resse de todos, mas é importante que a gente vote esse ponto”. Dra. Melissa Credie: “Mas se 526
ela não tem acesso à internet a gente não iria para a regra geral que é forma presencial?”. Pre-527
sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Sim, então se a pessoa não tiver acesso à internet. Isso é no sen-528
tido de que a falta de internet da pessoa não seja usada contra ela. É nesse sentido que eu 529
acredito que seja importante ficar registrado. Se todo mundo concordar que isso está resguar-530
dado na parte final, com as garantias do devido processo legal como ficou registrado aí, eu acho 531
que é suficiente. Mas é importante que isso não seja utilizado contra. Lógico que eu preciso olhar 532
isso também com um servidor que, por exemplo, tem condições de trabalhar, mas que diz que 533
não tem condições de participar do ato, nós precisamos levar isso em consideração. Da mesma 534
forma o servidor que vem na Administração, que vem até a Defensoria para consertar um com-535
putador, que vem até a Defensoria para visitar o RH, esse mesmo servidor vir dizer que ele não 536
tem condições de participar de uma audiência presencial porque ele é grupo de risco isso nos 537
parece uma incoerência. Então é nesse sentido que eu quero chamar atenção aqui para nós 538
podermos nos cercar de todas as possibilidades para que não haja prejuízo a todos os procedi-539
mentos que são adotados na Defensoria”. Dra. Melissa Credie: “Que isso não possa ser usado 540
nem em demérito nem a favor”. Em votação. Aprovadas por unanimidade. 3) PROCESSO Nº 541
20000.006135/2019-DPE/AM. INTERESSADO: VITOR DE OLIVEIRA MONTENEGRO. AS-542
SUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RELA-543
TORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA. Levantada Questão de Ordem. Dra. 544
Kanthya Pinheiro: “A Questão surgiu por conta da reunião passada que a gente fez uma inter-545
pretação conforme da Resolução 04 quando ela trata da emissão de pareceres opinativos. A 546
nossa interpretação, do nosso Conselho atual, é de que não deveria existir esse parecer opina-547
tivo porque ele causa já um primeiro contato do Corregedor, da Coordenação de área ou do 548
DPG, que são os emissores, traz já um primeiro contato com o objeto do processo podendo 549
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causar esse impedimento. Então em relação ao DPG e à Coordenação pra mim, no meu enten-550
der, resta superado porque houve a mudança na gestão de um DPG a outro bem como a Coor-551
denação não que faz parte do Conselho. Existe casos que vai fazer parte do Conselho, por 552
exemplo a Carol é Conselheira e Coordenadora. Então, no meu entender, neste processo está 553
superado esses dois pareceres por conta disso. E também o parecer mesmo sendo da Correge-554
doria, embora eu entenda que tenha sido opinativo no sentido de adiantamento do voto, mas ele 555
foi técnico, ele se baseou exclusivamente nos dados colhidos pelos relatórios. Então eu entendo 556
que, embora tenha tido esse entendimento, a necessidade de alteração da resolução e que ainda 557
não foi uma resolução formal, eu entendo que o processo estaria pronto para votação”. Presi-558
dente, Dr. Ricardo Paiva: “Todos concordam com os pontos trazidos pela Relatora?”. Dra. 559
Pollyana Vieira: “Ricardo, eu acho que não. Pelo que eu entendi, a Kanthya pode me corrigir se 560
eu estiver equivocada, ela diz que não estaria de, certa forma, maculado esses relatórios porque 561
mudou a gestão, mas eu entendo que o que representa a Corregedoria é uma pessoa única e o 562
Defensor Público a mesma coisa, não é o Membro que ocupa. Então eu acho que eu discordo 563
desse ponto com essa fundamentação, de que essa mudança de gestão mudaria nosso enten-564
dimento”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Não é que a mudança de gestão mudaria nosso entendi-565
mento. O impedimento que aquele Membro específico, qual a razão desse impedimento? Ele 566
teve o contato prévio com o pedido e já deu adiantado seu voto. Se houve a mudança desse 567
Membro, da pessoa que está realizando a função de Corregedoria e a função de Defensor Pú-568
blico-Geral deixou de existir o impedimento, é isso que eu falo. O impedimento é pessoal, diz 569
respeito em relação a pessoa. Então, se mudou a pessoa, o parecer opinativo que ele deu não 570
vai trazer prejuízo à parte, não vai trazer suspeição porque justamente deixou de existir aquele 571
caráter pessoal”. Dra. Pollyana Vieira: “Mas mesmo assim, amiga, eu não concordo”. Dra. 572
Kanthya Pinheiro: “A gente tem que superar essa questão porque não houve mudança formal 573
da resolução. E o processo do jeito que está a gente está atendendo a resolução formalmente. 574
Então a gente teria que, seria o caso como a gente falou, Melissa estaria impedida de votar, por 575
exemplo, porque ela já emitiu parecer opinativo”. Dra. Pollyana Vieira: “Estaria, eu acho que 576
estaria”. Dra. Caroline Souza: “Eu acho que sim. Eu acho que por essa linha do que a gente 577
discutiu na outra, ela estaria porque o parecer dela foi opinativo, foi até contrário ao Parecer da 578
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Coordenação, porque eu vi o processo e ela entra mesmo no mérito. Porque pela discussão que 579
a gente teve, se você já teve contato, se você já se manifestou, então há o impedimento sim e 580
eu entendo”. Registrada a saída da Exma. Sra. Corregedora-Geral. Dr. Felipe Mestrinho: “Eu 581
entendo haver o impedimento por conta do Parecer da Corregedoria, da Melissa, mas, em rela-582
ção à mudança que houve, eu concordo com a Kanthya no sentido de que o impedimento é algo 583
pessoal e não do cargo em si. Então eu discordo só no tocante a da Corregedoria, que pelo que 584
eu entendi no voto ficou como não teria”. Dra. Kanthya Pinheiro: “É, em verdade eu fundamentei 585
que não teria porque a razão do voto dela, embora o parecer tenha sido opinativo no sentido de 586
afirmar sobre o pedido diretamente do interessado, mas a razão fundou-se basicamente nos 587
dados técnicos, inclusive ela trouxe os relatórios, ela fundou-se exclusivamente nos dados téc-588
nicos, o parecer que foi recebido da Corregedoria foi fundado exclusivamente”. Dr. Felipe Mes-589
trinho: “Mas, assim, qualquer procedimento decisório vai se basear, a gente espera, em dados 590
técnicos. Casos que a gente vai decidir a gente vai se basear nos dados apresentados. Esse 591
impedimento é questão, de fato, objetiva. Se houve uma manifestação específica a respeito do 592
julgamento que ela fez, independentemente da natureza, eu entendo que já prejudicaria a parti-593
cipação dela, mas em relação aos demais eu concordo”. Dra. Kanthya Pinheiro: “O problema 594
também, Felipe, a gente coloca aqui é que a gente, considerando ela impedida, a gente vai ter 595
que anular os processos anteriores que a gente já votou com base no parecer opinativo da Cor-596
regedoria, que já teve processos anteriores, e é um procedimento que a própria resolução exige 597
e que ainda não houve uma modificação formal, só houve um entendimento nosso a partir das 598
últimas discussões. Então como é que a gente vai fazer um processo para mudar a resolução se 599
a própria resolução pede esse parecer opinativo e ainda não houve a modificação? Então, em 600
tese, esse processo atende a esses requisitos formais, entende? Eu quis só, assim, aproveitar, 601
entendeu? Embora sinceramente eu ache que não teria, internamente, não teria esse impedi-602
mento pela razão de ser estritamente técnico, foi um voto que realmente, ela colocou tabelas do 603
relatório, quanto porcento de produtividade, tudo exclusivamente dados técnicos e aí sopesando 604
essa outra questão de que não houve a alteração formal, que a própria resolução exige, como é 605
que a gente vai dizer que não exige se a própria resolução pede? E os outros processos que 606
também foram votados levando-se em consideração esses pareceres opinativos?”. Presidente, 607
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Dr. Ricardo Paiva: “Só tem um ponto aí nessa questão é que a nulidade surge se alguém arguir, 608
ou não? Nós vamos reconhecer a nulidade de ofício nesse ponto?” Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu 609
acho que se não há prejuízo para a parte por isso que eu botei”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 610
“Em relação a esse julgamento de hoje a Melissa não está participando do julgamento, mas eu 611
acredito que nós precisamos votar esse ponto, sobretudo em relação ao impedimento ou não do 612
Defensor Público-Geral. Então nós temos dois caminhos, a solução trazida pela Dra. Kanthya no 613
sentido de que não impedimento nem do Defensor Público-Geral, por conta da mudança, nem 614
da Corregedoria, por conta da manifestação ter sido em argumento técnicos, e a outra posição 615
no sentido de que a Corregedoria está impedida, o Defensor Público-Geral não. E o terceiro 616
caminho que seria, não foi trazido, mas de que os dois estariam impedidos. Eu acredito que a 617
gente vá votar os dois primeiros”. Em votação. Por maioria, o Colegiado acompanhou o voto 618
divergente entendendo pelo impedimento da Corregedoria, mas não do Defensor Público-Geral, 619
vencidos os votos dos Exmos. Sr. Conselheiros Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda e Dr. Leonardo 620
Cunha e Silva de Aguiar. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: Depois acredito que a gente tenha que 621
eleger alguém para fazer o voto divergente. Pelo menos é o que consta do Regimento e nós 622
precisamos avançar nisso” Dr. Thiago Rosas: “Dr. Ricardo, uma pergunta, nesse caso seria 623
feito um voto divergente em paralelo ao meu voto vista?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “A 624
divergência é só em relação a esse ponto, porque houve uma votação e precisa que a divergên-625
cia esteja escrita e os fundamentos dela”. Prosseguimento do julgamento, com a respectiva lei-626
tura do relatório pela Relatora. Aberta a palavra para manifestação do interessado, conforme 627
previsão regimental. Dr. Vitor Montenegro: “Exmo. Sr. Defensor Público-Geral, Ilustres Mem-628
bros do Conselho Superior, na qualidade de requerente desse processo em julgamento, aqui as 629
palavras da Relatora e declaro que atendeu o pedido de demonstrou coerência, pois trouxe da-630
dos estatísticos numa redução de 40% nas atribuições na 23ª Defensoria Pública de Família, da 631
qual eu sou titular, e que poderia trazer, por consequência, um desempenho não tem eficiente 632
da outra Defensoria, da outra colega, que teve um acréscimo em demasia também nos seus 633
serviços, por isso eu me declaro favorável, ratifico a pretensão e me declaro satisfeito com o 634
voto. Se pudesse votar, votaria com a Relatora e peço aos Ilustres Membros do Conselho Supe-635
rior que analisem o caso com a acuidade que merece e que votem com a relatora”. Presidente, 636
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Dr. Ricardo Paiva: “Dr. Vitor, obrigado por suas considerações, só um ponto que no caso eu 637
acredito que isso a que o senhor está se referindo é, na realidade, a manifestação da Correge-638
doria, né Dra. Kanthya, e do Defensor Público-Geral?”. Dra. Kanthya Pinheiro: “E da Coorde-639
nação de área. O da Coordenação de área não foi favorável. Os dois pareceres foram uníssonos 640
no fato de que houve uma redução significativa da 23ª Vara e um aumento significativo na de-641
fensoria que acresceu a atribuição”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “E é nesse sentido, né Dr. 642
Vitor, que o Senhor ratifica seu requerimento?”. Dr. Vitor Montenegro: “Isso. Ratifico o Reque-643
rimento feito ao Conselho Superior”. Após lido o voto, o interessado novamente se manifestou. 644
Dr. Vitor Montenegro: “Eu ratifico o voto muito bem formulado pela nobre Relatora e é isso”. 645
Pedido de vista pelo Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas. Registrado em Ata que a 646
Exma. Sra. Relatora dos Presentes autos se encontrará em gozo de férias na próxima Reunião 647
do Conselho. Registrada a saída da Exma. Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. 648
4) PROCESSO Nº 20000.001704/2020-DPE/AM. INTERESSADA: CAROLINA MATOS DE 649
CARVALHO NORÕES. ASSUNTO: INGRESSO AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEI-650
ÇOAMENTO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THIAGO NOBRE ROSAS. Após lido o voto, vez 651
que a interessada optou em não participar da reunião e considerando que não houve delibera-652
ções, o Colegiado passou a votar. Por unanimidade, o Conselho acolheu o voto do Exmo. Sr. 653
Conselheiro que, observando o preenchimentos de todos os requisitos previstos na Resolução 654
nº 019/2013, votou no sentido de reconhecer essa condição fática pela Requerente e encami-655
nhou o processo ao Defensor Público-Geral para deliberação sobre a conveniência e disponibi-656
lidade orçamentária para atendimento do pedido. 5) PROCESSO Nº 20000.004380/2020-657
DPE/AM. INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL. ASSUNTO: REGULAMENTA O 658
CENTRO DE REFERÊNCIA EM MEDIAÇÃO FAMILIAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMA-659
ZONAS. Iniciou com a manifestação do Presidente: “Bem, meus amigos, nesse ponto aqui nós 660
temos tido algumas reuniões em que entendemos a importância e pertinência de avançar nesse 661
projeto que nós temos adotado no sentido de fortalecer a atuação estratégica da Defensoria e 662
fortalecer e criar os Núcleos das Defensorias Públicas. E é nesse sentido que a gente traz a 663
criação do Centro de Referência de Mediação Familiar da Defensoria Pública do Amazonas para 664
fortalecer nossa atuação em Mediação, sobretudo na área de Família. Nós já estamos fazendo 665
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esse trabalho, estamos com quatro Defensorias de Mediação, isso foi um avanço da Resolução 666
04, mas nós entendemos a importância de fortalecer ainda mais essa atuação e por essa razão 667
estamos submetendo, no dia de hoje, a minuta de Resolução que regulamenta a criação desse 668
Núcleo, já respondendo ali um dos questionamentos trazido ali pela Dra. Carol Souza. Aí vocês 669
podem estar se perguntando por que não Núcleo de Mediação e sim Centro de Referência? 670
Porque nós entendemos que é um nome que inova e traz uma outra roupagem para essa atuação 671
da Defensoria porque em algumas outras Instituição tem a existência desse Núcleo. Então é algo 672
que a gente quer que  fique marcado como uma atuação diferenciada da Defensoria Pública do 673
Amazonas. Nesse sentido, passando à análise da minuta nós temos o primeiro questionamento 674
que foi trazido pela Dra. Caroline Souza. Eu acho que está esclarecido, não é Dra. Caroline?”. 675
Dra. Caroline Souza: “É que eu não entendi o Centro, na verdade. Eu entendi que é um Núcleo, 676
mas a gente vem criando os núcleos e usando a nomenclatura mesmo de núcleo, não estava 677
entendendo direito esse Centro de Referência”. Presidente. Dr. Ricardo Paiva: “Sim, a ideia é 678
a gente marcar nesse ponto a criação do núcleo e esse nome acaba tendo uma conexão muito 679
boa com a área e vai estabelecer um marco da nossa atuação na mediação. Hoje a Defensoria 680
já conta com Mediação e a gente quer fortalecer ainda mais essa atuação, vocês puderam per-681
ceber que a Resolução que foi trazida é muito similar a de criação do Núcleo da Saúde, lógico 682
que com as adequações e adaptações para a área de mediação e conciliação. Depois desse 683
ponto, outro questionamento que nós temos é trazido pela Dra. Pollyana lá no artigo 4º, fique à 684
vontade para colocar aqui sua pontuação”. Dra. Pollyana Vieira: “Eu só queria entender mais 685
ou menos, porque lá no início fala que as Defensorias vão ser a 1ª, a 2ª, 3ª e 4ª Defensoria de 686
Mediação que farão parte desse núcleo. E aí na hora que a gente vai ler as atribuições, na reso-687
lução das atribuições, fala que ‘é possível a resolução extrajudicial do conflito através de conci-688
liação, mediação e outros meio alternativos de resolução de conflitos’. Aí eu queria entender o 689
seguinte: como esse núcleo ou esse centro abordará, meio que capta essas 3 defensorias, como 690
ficariam essas soluções consensuais de conflito? Abordaria tão somente a mediação ou qualquer 691
outro tipo de resolução, uma conciliação, ou outros meio alternativos, como é que ficaria isso?”. 692
Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeita a sua colocação, Dra. Pollyana. É importante que sem-693
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pre nós olhemos para o Centro à luz da Resolução 04 e a resolução 04 traz para essas Defen-694
sorias a solução extrajudicial de conflito. A ideia de criação de núcleo, e no caso aqui no Centro 695
de Referência, é fortalecer a mediação, a solução extrajudicial de conflito, não só a mediação. 696
Então a gente vai ter a conciliação, a gente vai ter todas as outras técnicas. O importante é que 697
o núcleo, no caso o centro de referência, possa fortalecer a nossa atuação com campanhas, com 698
diversas outras medidas, apoiando as defensorias que serão quem efetivamente vão desenvol-699
ver, vão, na prática, aplicar a resolução extrajudicial do conflito”. Dra. Pollyana Vieira: “Não 700
ficaria mais técnico então mudar esse nome porque, por exemplo, eu fiz curso de mediação logo 701
que eu entrei na Defensoria e mediação é diferente de conciliação e de outras resoluções. Então 702
talvez seja interessante a gente pensar em um nome mais abrangente do que só mediação por-703
que não vai ser um núcleo só de mediação”. Dra. Caroline Souza: “Isso. Eu também fiz esse 704
curso e não está técnico, na verdade, porque quando você fala ali Centro de referência de me-705
diação parece que só a mediação vai ser utilizada e não os outros meios”. Presidente, Dr. Ri-706
cardo Paiva: “Nós vamos utilizar a conciliação, mas o enfoque é para mediação por isso que o 707
nome é Centro de referência em mediação familiar. Agora se ele é formado pela união de De-708
fensorias que têm em sua essência não só a mediação mas a conciliação e a solução extrajudi-709
cial de conflito precisa abranger tudo. Aí a gente também tem que pensar em um nome que as 710
pessoas vão se reportar”. Dr. Thiago Rosas: “Colegas, eu participei também da discussão sobre 711
esse nome e tem dois pontos que nós precisaríamos colocar aqui para vocês entenderem a 712
justificativa dele. A primeira: nós estávamos nos referindo à mediação no sentido lato. Tudo que 713
é tipo de mediação, tudo que é tipo de intermediação que a Defensoria pode atuar para gerar 714
uma solução de conflito nós denominamos como ‘mediação’. Então não é somente a técnica 715
mediação que está ali e sim um modelo institucional para ser ponte de resolução de conflitos. 716
Nós tínhamos pensado vários nomes, mas eles sempre remetiam a Programas de outros órgãos, 717
a institutos de outros órgãos, a gente não queria ficar na mesma categoria, nós queríamos uma 718
coisa que fosse da nossa essência, essa é a justificativa, mas podemos mudar, não tem pro-719
blema algum. Foi nessa intenção, só para justificar”. Dra. Pollyana Vieira: “Mas esse caráter 720
geral que você fala, Thiago, vocês tiraram essa conclusão? Que mediação abrange tudo? Por-721
que, na realidade, não abrange. Poderia ser um Centro de Resolução de conflito, sei lá, algo 722
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assim”. Dra. Caroline Souza: “Mas eu acho, Thiago, que a gente tinha que falar tecnicamente. 723
A gente não pode colocar um nome que pegue, mas que não é um nome técnico. No Ceará, eu 724
estava vendo, é NUSOL, Núcleo de Solução Extrajudicial de Conflito. Todos envolvem assim 725
‘Núcleo de solução extrajudicial’, não sei o nome, mas é abrangente no sentido de que vai abar-726
car todas as formas de resolução de conflitos e não só mediação. Então a gente pode colocar 727
um nome bonito, mas que é um nome que não é técnico”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas 728
qual prejuízo que isso vai trazer? É essa a pergunta que eu faço para vocês”. Dra. Caroline 729
Souza: “Pra mim o prejuízo é que foge da, porque olha só.  A gente está regulamentando as 730
especializadas, a própria 04 fala que a gente regulamenta em ‘núcleo’. A gente já não vai estar 731
usando ‘núcleo’, a gente vai estar falando Centro de Referência. Tem prejuízo? Não, não tem. A 732
gente poderia usar, colocar outro nome, mas deixar só mediação, sabendo que o conceito de 733
mediação é um e o conceito de conciliação é outro, a gente está restringindo. Então eu acho que 734
como a gente aborda para fazer as coisas da forma mais técnica possível então eu acho que não 735
deveria deixar o nome assim, não sei, mas solução extrajudicial abarcaria tudo”. Dr. Thiago 736
Rosas: “O termo ‘mediação familiar’ ficou bem palatável. Vocês perceberam isso, não é? Então 737
a gente poderia trabalhar ‘solução familiar’ que é mais amplo ainda, colocar ‘núcleo de solução 738
extrajudicial familiar’ é um negócio, entendeu? É muito grande”. Dr. Theo Eduardo da Costa: 739
“Qual foi a primeira opção que eu já até esqueci?”. Dr. Thiago Rosas: “A primeira é a que está 740
no texto, Núcleo de Mediação Familiar. A segunda, que estou colocando agora como sugestão, 741
é ‘Núcleo de solução, ou soluções’, acho que solução familiar fica melhor, porque botar esse 742
nome comprido aí talvez perca um pouco de. Enfim, gente, eu não sei se eu estou certo, eu só 743
estou colocando um ponto de vista, está bom?”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Gente, eu queria 744
lembrar para vocês que a gente tem uma lei que é a 13.140 que é de 2015. Ela trata da mediação. 745
No artigo primeiro ela faz o conceito de mediação. Eu sei que quem estuda mediação e concili-746
ação, onde tem várias ferramentas, a mediação não tem uma só ferramenta, a gente tem várias 747
escolas de mediação, mas tecnicamente falando a Lei 13.140/2015 é que define mediação. Essa 748
Lei, inclusive, quando vai falar de mediação ela fala de soluções de controvérsias, de autocom-749
posição de conflitos, ela coloca como mediação. No sentido legal ‘meio de solução de controvér-750
sias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública’ 751
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e que ‘se considera mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder de-752
cisório’. Ou seja, nessa lei, no artigo primeiro, ela não faz essa diferenciação que a gente está 753
debatendo aqui, que a maior parte dos autores coloca. Então seria a primeira questão técnica. 754
Se a gente está falando em questão técnica a gente tem uma lei que regulamenta a matéria. E 755
em outra situação também gostaria de falar no que tange ao Núcleo, muita gente foi formada lá 756
pelo Tribunal, um curso muito bom, que foi um curso de capacitação capitaneada pelo Dr. Gildo, 757
mas há várias outras escolas, e a palavra ‘núcleo’ tem sido vinculada, sempre ligada ao Poder 758
Judiciário, inclusive há regulamentações e acredito quando se tentou fugir dessa expressão ‘nú-759
cleo’, no caso concreto, foi justamente para ter uma identidade institucional da Defensoria Pú-760
blica. Só essas colocações que que queria fazer”. Dr. Thiago Rosas: “A Dra. Carol Carvalho me 761
encaminhou mensagem agora com uma outra sugestão, eu incluí no grupo do Conselho, que ela 762
pegou do Rio Grande do Sul ‘Centro de Tratamento de Conflitos’ ou ‘Centro de Referência de 763
Mediação e Conciliação’, seriam esses dois nomes que ela sugeriu aqui por mensagem”. Dr. 764
Arlindo Gonçalves: “Queria só acrescentar também para gente não esquecer a questão técnica, 765
o artigo 165 do Código de Processo Civil traz a definição de conciliador e mediador, nos §§ 2º e 766
3º. Então também tem uma definição legal no próprio CPC”. Em votação, o Colegiado decidiu, 767
por maioria, pela alteração do nome, vencidos os votos dos Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Ri-768
cardo Queiroz de Paiva, Dr. Marco Aurélio Martins da Silva, Dr. Thiago Nobre Rosas e Dr. Theo 769
Eduardo da Costa. Ainda, por maioria, o Conselho Superior optou pelo nome Centro de Referên-770
cia em Tratamento de Conflitos Familiares, vencido o voto do Exmo. Sr. Presidente que votou 771
pelo Centro de Referência de Mediação de Conciliação. Por fim, aprovada, por unanimidade a 772
Resolução proposta. E por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Con-773
selho Superior deu a presente sessão por encerrada, às 16:44h. Eu, Erika Serrão Folhadela, 774
Secretária Executiva do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por todos assinada.  775
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