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5ª R.O - 2020 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 6 DE MARÇO DE 2020 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14h, na sede da Defensoria Pública Geral 
do Estado do Amazonas, na sala de reuniões do Conselho Superior, 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, Dra. Melissa Souza 
Credie Borborema, pela 1ª Classe: Dr. Marco Aurélio Martins da Silva e Dra. Adriana Monteiro Ramos 
Tenuta; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª 
Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; 
e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira. Ausente justificadamente a Exma. Sra. Conselheira 
Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o Presidente da Associação dos Defensores Públicos do 
Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. 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 
Exmo. Sr. Presidente iniciou a reunião afirmando ser um dia de muita alegria retornar, agora como 
Defensor Público-Geral, ao Conselho Superior e destacou que, muito em breve, conforme solicitou quando 
ainda era Conselheiro eleito, as reuniões serão gravadas e transmitidas, sendo o dia de hoje teste para 
ajustes. Informou que ainda está montando sua equipe, mas adiantou que a DPLAN e a DA se unirão e 
estão agora sob a direção da servidora Carol Ortiz, bem como uniu o DIT e o CTI sob a direção da 
servidora Cristina Souza de Araújo e que a DAJAI ficou sob o comando do Exmo. Sr. Defensor Público 
Dr. Marco Aurélio Martins da Silva. Explicou que, com o crescimento da Defensoria e a enorme demanda 
na atividade fim, optou por escolher servidores, na maioria, para estarem nas diretorias e deixar os 
Defensores Públicos em seus órgãos de atuação. Seguiu dizendo que pretende criar Coordenadoria 
Temáticas voltadas às Defensorias Especializadas, em função de suas peculiaridades não se encaixarem, 
muita das vezes, nas Coordenadorias existentes atualmente. Após, destacou que, durante os quatro anos 
que compôs o Conselho Superior, entendeu ser o Colegiado um órgão mediador dos interesses da 
Instituição, dos Membros e servidores e pediu apoio dos Conselheiros para seguirem juntos na busca de 
soluções visando ao crescimento do Órgão. Por fim, informou sobre o workshop que está ocorrendo 
durante esta semana com os Defensores Públicos do interior, das comemorações pelos 30 (trinta) anos 
de criação da Defensoria Pública bem como seminário com Membros e Servidores para apresentar os 
projetos pensados para sua gestão.  Aberta a palavra, o Exmo. Sr. Presidente da ADEPAM, Dr. Arlindo 
Gonçalves dos Santos Neto parabenizou as Conselheiras pelo Dia da Mulher e felicitou o Presidente do 
Conselho pela seu ingresso como Defensor Público-Geral, afirmando que podem contar com o apoio da 
Associação dos Defensores Públicos. Por fim, o Exmo. Sr. Subdefensor Público-Geral, Dr. Thiago Nobre 
Rosas, informou que também priorizou os Defensores Públicos na atividade fim, motivo pelo qual não 
convidou nenhum defensor para compor seu gabinete. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO 
E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 20000.000204/2020-DPE/AM. INTERESSADO: WILSOMAR DE 
DEUS FERREIRA. ASSUNTO: ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE 
FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO. Acolhido por unanimidade o voto do Exmo. Sr. Relator que votou, 
diante da aptidão demonstrada no período de avaliação pelo Membro em estágio, pela confirmação na 
carreira do Defensor Público Wilsomar de Deus Ferreira, nos termos da primeira parte do art. 16 da 
Resolução 040/2014 – CSDPE/AM. 2) 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. Retirado de pauta. 3) 
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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. Aprovado, por unanimidade, o voto da 
Exma. Sra. Relatora que assim votou diante dos questionamentos apresentados pela Diretoria 
Administrativa: (i) O momento a ser considerado o fato gerador do adicional de desempenho é o dia 1° de 
julho de 2019, para os membros desta Instituição. Já para os servidores, especificamente no mês de maio 
do presente ano, o valor deve ser reajustado a partir de 13/05/2019; (ii) Pelo pagamento proporcional do 
referido adicional a servidor que, porventura, venha a perder o vínculo durante o ciclo de apuração, desde 
que alcançados os critérios de elegibilidade; (iii e iv) Aos que ingressarem após o período de avaliação, 
ou aos que ingressarem durante o ciclo de apuração, o recebimento proporcional ao lapso temporal 
trabalhado, desde que alcançados os critérios de elegibilidade; (v) Definir como base de cálculo do 
adicional em questão os meses que compõem o trimestre imediatamente anterior à percepção da 
vantagem. 4) PROCESSO Nº 20000.000685/2020-DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-
GERAL. ASSUNTO: PROPOSTA DE ENUNCIADO. PEDIDO DE VISTA: DRA. CAROLINE PEREIRA 
DE SOUZA. Por unanimidade, foram aprovados os seguintes enunciados, que ficaram à disposição no 
site da Defensoria Pública, no campo Conselho Superior: ENUNCIADO: Pelo critério de obrigatoriedade 
de atuação defensorial, as atividades relacionadas às audiências de custódia e plantão judicial não serão 
consideradas, para efeito de promoção por merecimento. ENUNCIADO: No que tange à abrangência de 
interpretação quanto às “designações  extraordinárias ou mutirão/itinerante”, previstas nos incisos VII e 
VIII, do art. 17, da Resolução de nº. 004/2018- CSDPE/AM, somente será consideradas computáveis 
aquelas exercidas a partir da 2ª. cumulação. ENUNCIADO: As acumulações serão consideradas 
pontuáveis, para fins de promoção por merecimento, como designação especial, na forma do inciso V, do 
art. 17, da Resolução n° 004/2018, apenas a partir da 3ª (terceira). ENUNCIADO: Por possuir estrutura 
física própria, o Grupo de Trabalho Itinerante não se amolda às ações do projeto “Defensoria Pública 
Itinerante” na Comarca de Manaus, previsto no inciso III, do art. 17, da Resolução de nº. 004/2018- 
CSDPE/AM. ENUNCIADO. Não cabe interpretação extensiva a outros cargos não enumerados no inciso 
IX, do art. 17, da Resolução de nº. 004/2018- CSDPE/AM, nem a proporcionalização do período previsto. 
ENUNCIADO: Para efeito de pontuação do critério de “função de coordenador temático ou regional”, 
previsto no inciso VI, do art. 15, da Resolução de nº. 004/2018- CSDPE/AM, não se admite interpretação 
extensiva. ENUNCIADO: O curso de formação de Defensores Públicos ingressantes na carreira não será 
considerado como item computável de participação, na condição de ouvinte, em “atividade de 
aperfeiçoamento jurídico promovida pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
– ESUDPAM”, prevista no inciso X, do art. 16, da Resolução de nº. 004/2018- CSDPE/AM. ENUNCIADO: 
Desde que devidamente autorizadas pela DPE/AM, as participações de membros defensoriais em ações 
promovidas por outras instituições poderão ser passíveis de pontuação, prevista no inciso V, do art. 17, 
da Resolução de nº. 004/2018- CSDPE/AM. Encerrada a votação dos Enunciados acima transcritos, o 
Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas, diante das discussões e deliberações na presente acerca 
dos processos de promoção por merecimento dos Membros da Defensoria Pública, comprometeu-se a 
apresentar na próxima reunião minuta de Resolução alterando a Resolução nº 004/2018-CSDPE/AM. 5) 
PROCESSO Nº 20000.006403/2019-DPE/AM. INTERESSADO: GERÊNCIA DE SERVIÇOS. ASSUNTO: 
REVISÃO DE METAS. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA. Por 
unanimidade, o Colegiado acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que, considerando a impossibilidade de 
coleta e apuração dos dados relativos Gerência de Serviços, e que ainda serão indicadas as atividades a 
serem consideradas para alcance da meta setorial e a forma de avaliação da meta pela Diretoria de 
Planejamento, votou pelo reconhecimento do cumprimento da meta setorial da Gerência de Serviços 
desde 25 de julho de 2019 (data da contestação apresentada pela Gerência de Serviços Gerais) até a 
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modificação da Norma regente por este Egrégio Conselho após estudo técnico e manifestação da 
DEPLAN quanto a forma de avaliação de cumprimento da meta e demais providências necessárias. 6) 
PROCESSO Nº 20000.006563/2019-DPE/AM. INTERESSADO: ANA KAROLINE DOS SANTOS PINTO. 
ASSUNTO: RECURSO – MERITOCRACIA. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THEO EDUARDO 
RIBEIRO DA COSTA. Por unanimidade, o Colegiado acompanhou o voto do Exmo. Sr. Relator que votou 
pela procedência do recurso, bem como estendo os efeitos desta decisão em relação à meta do 4º 
Trimestre de 2019, com amparo na teoria dos motivos determinantes e nos princípios da celeridade 
processual, da eficiência dos atos administrativos, da segurança jurídica, da vedação das decisões 
conflitantes e da não surpresa e determinou a redução em 70% da meta do 2º e do 4º Trimestres de 2019, 
bem como a remessa dos autos para a Diretoria de Planejamento e Gestão para tomar as devidas 
providências, no sentido de readequação do percentual fixado. 7) PROCESSO Nº 20000.001525/2020-
DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO Nº 012/2016-CSDPE/AM. Aprovada por unanimidade. 8) PROCESSO Nº 
20000.000884/2020-DPE/AM. INTERESSADO: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: EXECUÇÃO 
FINANCEIRA-FUNDEP. Aprovada por unanimidade. 9) PROCESSO Nº 20000.000047/2019-DPE/AM. 
INTERESSADO: LEONARDO FIGLIUOLO. ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. CONSELHEIRO-
RELATOR: DR. FELIPE FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO. Por unanimidade, o Conselho Superior 
acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que votou pela regularidade da participação do Interessado no 
Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento, em virtude do atendimento da integralidade das normas 
presentes na Resolução 019/2013-CSDPE/AM, com a determinação de encaminhamento das cópias do 
trabalho de conclusão de curso para a Escola Superior da Defensoria Pública ESUDPAM para o depósito 
em seus arquivos. E por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho 
Superior deu a presente sessão por encerrada, às 18:10h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária 
Executiva do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por todos assinada.  
 


