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9ª R.O - 2020 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 8 DE MAIO DE 2020 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às 14h, por videoconferência, reuniu-se, em 
Sessão Ordinária, o Conselho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e empossado em 10 de janeiro 
de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, 
Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas e Dra 
Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª Classe: Dr. Marco Aurélio Martins da Silva e Dra. Adriana 
Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pereira de 
Souza; pela 3ª Classe: Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho e Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes 
Moreira da Costa; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de 
Miranda. Presente o Representante da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, 
Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho. Constatado o quórum regular de 
funcionamento do Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar. 
EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 8ª RO – 2020. Aprovada por unanimidade. II - 
COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O Presidente iniciou a sessão 
informando que criou um grupo de trabalho para alinhas estratégia e definir como será a atuação da 
Defensoria Pública numa eventual intervenção como amicus curiae na ADPF 347 no Supremo Tribunal 
Federal, vez que reputa importante a participação da Instituição, até mesmo para retratar a realidade do 
sistema prisional no Estado do Amazonas, fazendo parte desse grupo os Defensores da Execução Penal, 
do Atendimento Prisional, Diretos Humanos e ainda com auxílio do Defensor Público Maurílio Casas Maia. 
Seguindo, destacou que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou a suspensão de validade de todos 
os concursos públicos, da Administração Direta e Indireta do Estado, e, numa análise superficial, parece 
alcançar também os concursos da Defensoria Pública, motivo pelo qual enviou Consulta à DAJAI para, 
posteriormente, encaminhamento a esse Conselho Superior por ser o Colegiado o órgão que regulamenta 
as questões de concurso para Defensor Público. Salientou, ainda, que a Administração está trabalhando 
no desenvolvimento de protocolo para a retomada segura dos atendimentos na Defensoria, para tanto já 
participou de reunião capitaneada pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e com a equipe de gestão 
em saúde do Estado do Rio de Janeiro, que estão replicando conhecimento e experiência para as demais 
defensorias. Também teve reunião com a vigilância sanitária do Amazonas e, partir dessas experiências 
e orientações, a Administração está desenvolvendo protocolo próprio para o momento de retomada das 
atividades presenciais, destacando, no entanto, que, em paralelo, também está investindo no 
desenvolvimento de atendimento não presencial, pois vê vários benefícios nesse sentido. Informou, ainda, 
que essa semana passou a funcionar o setor, subordinado ao Setor de Recursos Humanos, de apoio 
psicossocial de saúde aos membros e servidores, especialmente frente a essa Pandemia em que muitos 
já perderam amigos e familiares, além dos fatores de saúde e psicológicos como consequência do 
distanciamento social. Por fim, informou sobre as diversas reuniões com alguns juízes sobre as audiências 
por videoconferência, sendo esse tema pauta da última reunião do CONDEGE, ocasião em que foi 
deliberado que cada Defensoria estabeleceria os limites e condições dos seus defensores nessas 
audiências. Nesse sentido, a Administração elaborou minuta, encaminhada aos Coordenadores, em que 
estabelece que cabe a cada Defensor avaliar se a prática do ato por videoconferência vai acarretar em 
prejuízo ou não ao assistido, com vistas sempre a garantir os direitos e a devida assistência aos assistidos 
da Defensoria Pública. Palavra aberta, a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Melissa Souza Credie 
Borborema, parabenizou pela atuação desse setor de atendimento de saúde ocupacional de Membros e 
Servidores e que propôs parceira desse setor com a Corregedoria, sendo a ideia muito bem recebida pela 
Administração, na pessoa do Defensor-Geral. Com a palavra, o Representante da ADEPAM, Dr. Fernando 



 

                 
       CONSELHO SUPERIOR 

 

2 

 

9ª R.O - 2020 

Figueiredo Serejo Mestrinho, informou que o Congresso Nacional aprovou a PLP 39/2020, que estabelece, 
no auxílio que a União prestará aos Estado, exige uma série de contrapartidas que irão afetar diretamente 
o funcionalismo público e, nesse mister, a ADEPAM irá colocar à disposição, por meio de canal no 
youtube, todos os impactos dessas medidas na Defensoria Pública e seus Membros. IX – DISTRIBUIÇÃO 
DE MATÉRIAS: 1) PROCESSO Nº 20000.002907/2020-DPE/AM. INTERESSADO: ARTHUR 
SANT’ANNA FERREIRA MACEDO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2018-
CSDPE/AM. Distribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. Conselheira Dra. Pollyana Souza Vieira para 
relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 
20000.001800/2020 –DPE/AM. INTERESSADO: EDUARDO CÉSAR RABELLO ITUASSÚ. ASSUNTO: 
RECURSO – MERITOCRACIA. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. 
Acolhido, por unanimidade, o voto da Exma. Sra. Relatora que  pelo deferimento do pedido de revisão 
formulado pelo interessado, a fim de que seja considerado atendido o requisito previsto no inciso IV do 
Art. 2° da Resolução n° 001/2019-CSDPE/AM, revendo-se assim o resultado final do quarto ciclo da 
meritocracia de 2019, tornando o Defensor Público interessado elegível e apto a perceber o adicional de 
desempenho do referido trimestre. 2) PROCESSO 20000.002803/2020-DPE/AM. INTERESSADO: 
DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: PROPOSTA DE NOVO REGIMENTO. INTERNO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. Aprovado por maioria, vencidos os votos das Exmas. Sra. 
Conselheiras Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta e Dra. Melissa Souza Credie Borborema que votaram 
pela antiga redação que trata da Ouvidoria no âmbito da Defensoria Pública. 2) PROCESSO Nº 
20000.002909/2020-DPE/AM. INTERESSADO: SUBDEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: ALTERAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO Nº 016/2014-CSDPE/AM.  Aprovado por unanimidade. E por não haver mais nada a 
ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a presente sessão por encerrada, às 
17:20h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, digitei a presente ata, 
que vai por todos assinada.  
 


