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PORTARIA N.º 1129 /2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor 
Público Geral para designar os membros da 
Defensoria Pública para o desempenho de 
tarefas especiais no âmbito da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, na forma do 
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual 
n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a natureza essencial da 
atividade desenvolvida por esta instituição e a 
imprescindibilidade de se assegurar condições 
mínimas para a sua continuidade em 
necessária compatibilidade com a preservação 
da saúde dos usuários e da população em 
geral, assim como os membros, servidores, 
colaboradores e estagiários; 
CONSIDERANDO o volume de intimações 
judiciais em virtude da mudança de sistema 
eletrônico; 

RESOLVE: 
I – DESIGNAR a Defensora, bem como os(as) 
servidores(as) abaixo indicados(as) para 
participarem do Mutirão Virtual, no período de 
08 de novembro a 19 de novembro de 2021: 
 

 Defensor e Defensoras Públicas 

1 Carol Regina Xavier Rocha Coordenadora 

 Servidores 

2 Luciana Pontes da Costa 
Assessor Técnico II 

DPE-1 

3 Tatiana Dantas Dib 
Assessor Jurídico 

DPE-3 

4 
Raquel Ferreira dos 

Santos 

Assessor Técnico II 

DPE-1 

5 
Taylor Augusto Tavares de 

Souza 

Assessor Técnico I 

DPE-2 

 
II –  ATRIBUIR gratificação referente ao Nível 1, 
constante no artigo 31, XI, § 10 anexo XII da Lei 
nº 4.077/2014, com redação dada pela Lei 
4.831/2019, no valor de 100% (cem por cento) 
do adicional de nível 1, consoante anexo XII da 
referida lei, aos servidores supramencionados, 
por dia útil trabalhado, no período supracitado. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 26 de outubro de 2021. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 

 

PORTARIA Nº 1132/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso de suas atri-
buições legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo n° 
20000.007206/2021-19, do pedido de adianta-
mento em nome da servidora pública Jéssica 
Cristina Melo de Matos; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64, e: 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na Re-
solução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
 R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para a servidora pública Jéssica Cristina Melo 
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de Matos, Defensora Pública, matrícula nº 
000.600-9A, no valor global de R$ 1.000,00 (um 
mil reais), a ser depositado na Conta Corrente 
n° 30787-4, Agência: 600, Banco Bradesco, de 
acordo com os artigos 2° e 4º da Resolução nº 
43/2014-CSDPE/AM, de 19 de setembro de 
2014, para custear despesas pequenas com 
materiais de consumo, no elemento de despe-
sas 339030; 
II - ESTABELECER, de acordo com a Resolu-
ção nº 43/2014 – CSDPE/AM, artigo 7º, que o 
prazo de aplicação deste Adiantamento é de 90 
(noventa) dias, não devendo ultrapassar o tér-
mino de exercício financeiro; e prazo de 30 
(trinta) dias, de acordo com o artigo 9º, para 
apresentação da respectiva Prestação de Con-
tas, contados da data imediata ao final do prazo 
de aplicação, sujeitando-se a tomada de con-
tas, se não o fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de adiantamen-
tos que as Prestações de Contas deverão ser 
formalizadas mediante as normas estabeleci-
das na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a libe-
ração dos recursos ao tomador. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em Ma-
naus, 27 de outubro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 1141/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 
I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de março 
de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Resolu-
ção nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007343/2021-45, datado de 
22.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Subdefensor 
Público Geral: 

Nome: THIAGO NOBRE ROSAS 

Cargo: Subdefensor Público Geral 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Rio Preto da Eva/AM 

Período: 09.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 610,41 
3. Valor total das Diárias: R$ 305,20 

Objetivo / Justificativa: 
Prestar assistência jurídica aos interessa-
dos das comunidades rurais localizadas ao 
longo da BR-174  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
27 de outubro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 1142/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 
I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de março 
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de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Resolu-
ção nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007343/2021-45, datado de 
22.10.2021; 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 

Nome: DÂMEA MOURÃO TELLES DE ME-
NEZES 

Cargo: Defensora Pública de 2a Classe 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Rio Preto da Eva/AM 

Período: 09.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 579,89 
3. Valor total das Diárias: R$ 289,94 

Objetivo / Justificativa: 
Prestar assistência jurídica aos interessa-
dos das comunidades rurais localizadas ao 
longo da BR-174  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
27 de outubro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 1143/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 
I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de março 

de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Resolu-
ção nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007343/2021-45, datado de 
22.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: BRUNO PEREIRA APARÍCIO CAM-
POS  

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Origem: Manaus/AM 

Destino: Rio Preto da Eva/AM 

Período: 04 e 09.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária referente 
ao dia 04.11.2021) 
2. Quantidade: 0,5 (meia diária referente 
ao dia 09.11.2021) 
2. Valor Unitário: R$ 404,61 
3. Valor total das Diárias: R$ 404,61 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar assessoramento aos membros, 
bem como prestar assistência jurídica aos 
interessados das comunidades rurais locali-
zadas ao longo da BR-174  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
27 de outubro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 1144/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso 
I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de março 
de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Resolu-
ção nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007343/2021-45, datado de 
22.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: JOSÉ MARQUES GONÇALVES JU-
NIOR 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Rio Preto da Eva/AM 

Período: 04 e 09.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária referente ao 
dia 04.11.2021) 
2. Quantidade: 0,5 (meia diária referente ao 
dia 09.11.2021) 
3. Valor Unitário: R$ 384,39 
4. Valor total das Diárias: R$ 384,39 

Objetivo / Justificativa: 
Transportar membros e servidores para a 
prestação de assistência jurídica aos interes-
sados das comunidades rurais localizadas ao 
longo da BR-174 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
27 de outubro de 2021 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 1145/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da 

Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 

1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 

Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-

blico Geral para designar os membros da De-

fensoria Pública para o desempenho de tarefas 

especiais no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, inciso 

XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 

de março de 1990; 

CONSIDERANDO o regulamento do 5º Ciclo 

do Projeto Adote uma Comarca, estabelecido 

por meio da Portaria nº 312/2021-

GDPG/DPE/AM;  

CONSIDERANDO o teor dos Processos n. 

20000.007351/2021-91, n. 

20000.007501/2021-67 e n. 

20000.007440/2021-38; 

 
RESOLVE: 

 
I – DESIGNAR o Defensor Público Fernando 

Figueiredo Prestes para atuar nas Audiências a 

serem realizadas nas Comarcas de Envira e 

Autazes, conforme Anexo I. 

II – ENQUADRAR a atuação do membro como 

designação especial, para fins de promoção, na 
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forma do inciso V do artigo 17 da Resolução nº 

004/2018-CSPDE/AM, na proporção de uma 

designação a cada 3 (três) audiências.   

 

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.  

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-

RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 

27 de outubro de 2021.   

 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado  

 
ANEXO I 

 

Vara Única da Comarca de Envira 

Processo Dados da Audiên-

cia 

Proc. nº 0000002-

78.2021.8.04.4000 

- CUSTÓDIA - 

26/10/2021 às 

13h30 

Proc. n° 0600108-

88.2021.8.04.4000 

26/10/2021 às 

08h30min 

Proc. n° 0000114-

83.2017.8.04.4001 

26/10/2021 às 

10h30min 

Proc. n° 0600181-

60.2021.8.04.4000 

27/10/2021 às 

08h30min 

Proc. n° 0000001-

35.2017.8.04.4000 

27/10/2021 às 

09h30min 

 
 

Vara Única da Comarca de Autazes 

Processo Dados da Audiên-

cia 

   Proc. nº 0600639-

18.2021.8.04.2500 

10/11/2021 às 

14h30min 

Proc. n° 0600731-

93.2021.8.04.2500 

10/11/2021 às 

14h00min 

Proc. n° 0600793-

36.2021.8.04.2500 

11/11/2021 às 

09h15min 

Proc. n° 0600813-

27.2021.8.04.2500 

11/11/2021 às 

09h45min 

 
 
PORTARIA N.º 1149/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da 
Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da De-
fensoria Pública para o desempenho de tarefas 
especiais no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, na forma do art. 9º, inciso 
XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 
de março de 1990; 

CONSIDERANDO as ações itinerantes da De-
fensoria junto à sociedade, 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR o Defensor Público e os(as) 
servidores(as) abaixo relacionados(as) para 
atuarem, sob a Coordenação do Defensor 
Público Danilo Germano Ribeiro Penha, na 
ação itinerante em conjunto com a ALEAM – 
Viver Melhor I, no dia 05 de novembro de 2021, 
a seguir destacados(as): 
 

Ação Itinerante em conjunto com ALEAM – 
Viver Melhor I 

Dia 05 de novembro de 2021 

Defensor Público 
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Danilo Germano 
Ribeiro Penha 

Defensor Público 

Equipe Jurídica 

Edilene de Queiroz 
Lopes 

Assessor Técnico I – 
DPE - 2 

Luciana Pontes Assessor Técnico I – 
DPE - 2 

Equipe de Informática 

 Breno Silva Lima Assistente Técnico em 
Tecnologia da Infor-
mação de Defensoria 

Equipe Administrativa 

Allyson Francisco 

Moura Freitas 

Auxiliar I de Defensoria 

Edilson da Costa 
Serrão 

Auxiliar II de 
Defensoria 

 

II - ATRIBUIR gratificação referente ao Nível 1, 
constante no artigo 31, XI, § 10 anexo XII da Lei 
nº 4.077/2014, com redação dada pela Lei 
4.831/2019, no valor de 100% (cem por cento) 
do adicional de nível 1, consoante anexo XII da 
referida lei, aos(às) servidores(as) supramenci-
onados(as) por dia trabalhado, no dia 05 de no-
vembro de 2021. 

Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
27 de outubro de 2021. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado  

 
 

 

PORTARIA N.º 1152/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007322/2021-20, datado de 22.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Defensores 
Públicos: 

Nome: DANILO GERMANO RIBEIRO PENHA 

Cargo: Defensor Público de 2a Classe 

Nome: ADRIANA MONTEIRO DE CASTRO 
MARTINS 

Cargo: Defensor Público de 2a Classe 

Nome: RAQUEL EL-BACHÁ FIGUEIREDO 

Cargo: Defensor Público de 2a Classe 

Nome: ANA KAROLINE DOS SANTOS 
PINTO 

Cargo: Defensor Público de 2a Classe 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Tefé/AM 

Período: 07 a 12.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5,5 (cinco diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 579,89 
3. Valor das Diárias: R$ 3.189,39 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 231,95 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.421,34 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar Ação Itinerante no município de Tefé 
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Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
novembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 1153/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007322/2021-20, datado de 22.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: REINALDO OLIVEIRA MACHADO 
GONZAGA 

Cargo: Assessor de Defensor Público DPE – 
3  

Origem: Manaus/AM 

Destino: Tefé/AM 

Período: 07 a 12.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5,5 (cinco diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 425,92 
3. Valor das Diárias: R$ 2.342,56 

4. 40% do valor básico da Diária: R$ 170,36 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.512,92 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar assessoramento na Ação Itinerante 
no município de Tefé 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
novembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 1154/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007322/2021-20, datado de 22.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento das Servidoras 
Públicas: 

Nome: EDILENE DE QUEIROZ LOPES 

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Nome: RAQUEL FERREIRA DOS SANTOS 

Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Nome: SILVIA MARIA MAGALHÃES TEI-
XEIRA 
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Cargo: Assessor Técnico I DPE – 2  

Nome: CAMILA CRUZ DA SILVA 

Cargo: Assistente Técnico em Tecnologia da 
Informação de Defensoria  

Origem: Manaus/AM 

Destino: Tefé/AM 

Período: 07 a 12.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5,5 (cinco diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 404,61 
3. Valor das Diárias: R$ 2.225,35 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 161,84 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.387,19 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar assessoramento em Ação Itinerante 
no município de Tefé 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
novembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 1155/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007322/2021-20, datado de 22.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento dos Servidos Pú-
blicos: 

Nome: LANA CATIANE FURTADO 

Cargo: Assessor Técnico II DPE – 1 

Nome: EDILSON DA COSTA SERRÃO 

Cargo: Auxiliar II de Defensoria 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Tefé/AM 

Período: 07 a 12.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5,5 (cinco diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 384,39 
3. Valor das Diárias: R$ 2.114,14 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 153,75 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.267,89 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar assessoramento na Ação Itinerante 
no município em Tefé 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
novembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 1156/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 

DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-

plementar n.º 01, de 30 de março de 1990, con-

solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 

nº 51, de 21.07.2004; 

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-

blico Geral para praticar atos de gestão adminis-

trativa, na forma do art. 9º, inciso XII, da Lei 
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Complementar Estadual nº 01, de 30 de março 

de 1990; 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR, temporariamente, pelo período 

de 03 a 12 de novembro de 2021, a Assessora 

Jurídica DPE-3, Ana Gabrielle Costa Barron-

cas Pará, para atuar como Assessora Jurídica 

da Comissão de Licitação, em substituição a 

servidora Priscilla Prestes Carreira Cordeiro, 

que se encontra em gozo de férias;  

II – ATRIBUIR a Assessora Jurídica indicada a 

remuneração prevista no artigo 31, XI, nível 7 da 

Lei Estadual nº 4.077/2014, na proporção dos 

dias trabalhados; 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
novembro de 2021.  
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado  

 
PORTARIA N.º 1157/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007214/2021-57, datado de 19.10.2021;  
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: JONAS PEREIRA FALCÃO 

Cargo: Analista em Gestão Especializado de 
Defensoria 

Origem: 09 a 11.11.2021 

Destino: Manaus/AM 

Período: Apuí/AM 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 425,92 
3. Valor das Diárias: R$ 1.064,80 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 170,36 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.235,16 

Objetivo / Justificativa: 
Realização de reforma da unidade de atendi-
mento da Defensoria Pública no município de 
Apuí 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
novembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 1158/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 01 de 30 de março de 1990, con-
solidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada 
nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores 
de diárias constante do anexo I da Resolução nº 
002/2017 – CSDPE/AM. 
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CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.007224/2021-92, datado de 20.10.2021;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: ALEXANDER AFONSO NOGUEIRA 
CAVALCANTE 

Cargo: Assistente Técnico de Defensoria 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Tefé/AM 

Período: 09 a 12.11.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 3,5 (três diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 404,61 
3. Valor das Diárias: R$ 1.416,13 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 161,84 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.577,97 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar auditoria patrimonial nos bens perma-
nentes do Polo do Médio Solimões 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL 
DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 03 de 
novembro de 2021. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

PORTARIA N.º 032/2021-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 10º, da 
Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução 
nº 002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 
15.01.2019, publicada no D.O.E DPE/AM, edi-
ção 891, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valo-
res de diárias constante do anexo I da Resolu-
ção nº 002/2017 – CSDPE/AM. 

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.004866/2021-30, datado de 
04.08.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público Geral: 

Nome: RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Florianópolis/SC 

Período: 08 a 10.12.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2,5 (duas diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 1.017,34 
3. Valor das Diárias: R$ 2.543,35 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 
406,93 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.950,28 

Objetivo / Justificativa: 
Participar da 57a Reunião Ordinária do Co-
légio Nacional dos Defensores Públicos Ge-
rais – CONDEGE 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Ma-
naus, 19 de agosto de 2021. 
 

Thiago Nobre Rosas 
 Subdefensor Público Geral do Estado 

 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-

RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFEN-

SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS REALIZADA NO DIA 6 DE JANEIRO DE 

2021 

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois 

mil e vinte e um, às 14h, por videoconferência, 
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reuniu-se, em Sessão Extraordinária, o Conse-

lho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 

e empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Ge-

ral, em exercício, Dr. Thiago Nobre Rosas , 

Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. 

Conselheiros natos e eleitos, Dr. Marco Aurélio 

da Silva Martins, pela 1ª Classe: 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 pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza 

Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Pre-

sente o Presidente da Associação dos Defen-

sores Públicos do Amazonas – ADEPAM, 

Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçal-

ves dos Santos Neto. Ausentes justificada-

mente os Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Ricardo 

Queiroz de Paiva, Dr. Leonardo Cunha e Silva 

de Aguiar e Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mes-

trinho.  Presente o servidor Guilherme Wancley 

de Souza Bedido. Constatado o quórum regular 

de funcionamento do Órgão Colegiado, foi de-

clarada aberta a Reunião e o Conselho passou 

a deliberar exclusivamente. 1) METAS PARA 

O 1º TRIMESTRE DE 2021. REQUERI-

MENTO: DEFENSORIA-GERAL. Durante a 

apresentação das metas pela DPLAN, no perti-

nente à alteração da Resolução, houve dúvida 

pelo Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo Penha: 

“Guilherme, só uma dúvida, você está falando 

que, em relação ao 4º trimestre houve pouca 

avaliação, é isso?”. Guilherme Bedido: “Isso, 

Dr. Houve um número de chefes imediatos que 

não avaliaram aqueles que estão sob sua che-

fia”. Dr. Danilo Penha: “Só para constar aqui, 

Sr. Presidente, eu não avaliei meu servidor. In-

clusive, pedi para ele cobrar da Diretoria res-

ponsável e foi informado que ainda não tinha 

sido realizada. A da Erika eu realizei, fiz a ava-

liação da Erika, mas, em relação ao meu servi-

dor, não foi mandado e-mail nem para ele nem 

para mim. Então fica esse ponto aí, Guilherme, 

para dar uma verificada depois, por gentileza”. 

Guilherme Bedido: “Sobre essa situação, 

quando a gente vai avaliar o Conselho Supe-

rior, especificamente os membros e integrantes 

do conselho superior, que é a Erika, os servido-

res integrantes, é o indicador que corresponde 

aos integrantes dos servidores que trabalham 

no conselho superior, ou seja, é o indicador se-

torial, não é o indicador que avalia o desempe-

nho do servidor em si”. Dra. Caroline Souza: 

“Não entendi, Guilherme. No caso, o indicador 

da Erika seria essa avaliação, por isso nós fize-

mos o dela, é isso?”. Guilherme Bedido: “Isso. 
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Essa avaliação que ocorre para avaliar, no caso 

a Erika, é uma avaliação setorial, os trabalhos 

que ela desenvolve estando lotada dentro do 

Conselho Superior. É um indicador setorial. 

Agora, quando a gente vai trazer aquela avalia-

ção individual, aí vem a avaliação do chefe ime-

diato e a avaliação dela mesma e aí vai compor 

os 10% que é o máximo”. Dr. Danilo Penha: 

“Perfeito. Essa avaliação individual já foi reali-

zada em relação ao 4º trimestre?”. Guilherme 

Bedido: “Já. Essas avaliação ocorrem semes-

tralmente. Agora que está valendo no 4º trimes-

tre já aconteceu, foi lá em julho e é válida por 

todo o semestre. A que vai valer para o 1º e 2º 

trimestres de 2021 ainda não ocorreu”. Dra. Ca-

roline Souza: “Então seria a inclusão dessa 

avaliação como um critério de elegibilidade 

para os membros e servidores que fazem essa 

avaliação, é isso?”. Guilherme Bedido: “Isso”. 

Dra. Caroline Souza: “Aí, como já tinha falado 

da outra vez, isso foi retirado. Só acho impor-

tante que os chefes imediatos tenham conheci-

mento de quem são os servidores que estão su-

jeitos à avaliação deles. Quando é um defensor 

que tem só um órgão de atuação, que tenha só 

uma equipe, eu acho que é até mais fácil saber 

quem você está analisando. Mas quando você 

tem mais gente vinculado a você, as vezes 

você nem sabe. Por exemplo, a coordenação 

cível está atuando lá no DISK da ilha cível. 

Aqueles servidores estão vinculados a quem? 

Quem faria essa avaliação? Então, é preciso 

que os chefes imediatos saibam quem são os 

servidores que estão sujeitos a avaliação dele, 

que a DPLAN comunique isso, que envie isso, 

porque hoje eu, particularmente, não sei quem 

que eu tenho que avaliar fora do meu órgão de 

atuação em si, mas quando eu falo da Adminis-

tração, da Coordenação, por exemplo”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Eu acho bem importante, 

Carol, o que você colocou porque lá zona leste, 

onde eu trabalhava, no último semestre, o setor 

de informática me ligou e pediu para eu avaliar, 

porque nós não temos um gerente lá, eu até já 

tinha falado isso com o Ricardo. Então, pediram 

para eu avaliar. Geralmente, quem faz as ava-

liações sou eu, mas não existe um gerente lá, 

eles não sabiam quem era o chefe imediato de-

les e aí a própria TI, acho que o Rudson na 

época, e pediu para eu fazer a avaliação deles, 

na última. Então bem importante ter essa cla-

reza, deixar bem pronto quem são os chefes 

imediatos e quem são os competentes, os res-

ponsáveis para fazer essa avaliação, porque 

isso é obrigação de fazer, conta como critério, 

mas a gente não sabe realmente quem avaliar, 

viu, Guilherme? Só ratificando aqui o que a Ca-

rol falou”. Guilherme Bedido: “Certo. Essas 
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avaliações, com a inclusão desse critério, a 

DPLAN vai trabalhar em conjunto com o RH 

para que fique alinhado à Gestão de Pessoas a 

disponibilização dessa relação de servidores 

que estão sob a chefia e aí gente possa ter uma 

responsabilidade, um controle mais organi-

zado”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu queria só 

para pontuar, pelo lado da Gestão de Pessoas, 

mais importante do que saber quem são os ser-

vidores é saber quem que é a chefia imediata, 

que eles têm esse controle dos servidores, mas 

a dificuldade realmente é saber quem é a chefia 

imediata, por exemplo, como acontecia na 

Casa da Cidadania e essa situação reportada 

pela Carol também” Retomada a exposição. 

Mais dúvidas, dessa feita sobre audiência de 

mediação. Dra. Caroline Souza: “Já foi feita a 

parametrização pela Corregedoria desses 

atos? Dessa diferença entre audiência de con-

ciliação e audiência de mediação, abertura?”. 

Guilherme Bedido: “Ainda não foi feita essa 

parametrização. A princípio, não tenho esse co-

nhecimento, mas, em conversa com a coorde-

nação de família, eles entenderam a proposta e 

ficaram de indicar em reunião com a Correge-

doria a definição desses atos e as possíveis 

mudanças”. Dra. Caroline Souza: “Nessa pro-

posta, essa audiência é com ressalva, né? Para 

o percentual, vai ser computado qualquer regis-

tro de audiência ou só as que tiveram abertura, 

assim, com as partes? Essas audiências com 

ressalva para audiências que não tiveram com-

parecimento, nesse caso, ela entra para esse 

cômputo desse cálculo?”. Guilherme Bedido: 

“Não entram para o cômputo porque acaba por 

prejudicar. É como se não tivesse um acordo, 

elas não entram no cálculo e sim somente o sim 

e o não”. Avançando a apresentação, pontua-

ção sobre o Juizado pela Dra. Adriana Tenuta: 

“Só uma questão do Juizado, Guilherme, que é 

que a atuação lá é híbrida. A gente atua tanto 

nos processos que são ajuizados pela Defen-

soria Pública quanto nos processos que decor-

rem de atermação e essa atermação não está 

mais acontecendo. Isso também é um indica-

tivo que causa a diminuição do número de aten-

dimentos mesmo”. Continuação da exposição. 

Finalizada, aberta as discussões. Dr. Danilo 

Penha: “Guilherme, deixa eu te aperrear mais 

um pouquinho, com licença. Na definição das 

metas dos atos judiciais foi considerado que no 

período de 7 a 20 várias unidades judiciais não 

estão fazendo audiências por conta das férias 

dos advogados? E também foi levado em conta 

que até o dia 31 o Tribunal de Justiça suspen-

deu as atividades?”. Guilherme Bedido: “Essa 

situação do recessos dos advogados até o dia 
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20 de janeiro foi sim levada em consideração, 

foi até uma situação pontuada pela Coordena-

ção Criminal e que a gente procurou sempre ali-

nhar a essa ponto. Já há essa redução de me-

tas dos atos judiciais. A respeito dessa situação 

do Tribunal funcionar até o dia 31 não foi consi-

derada nos dias restantes”. Dr. Danilo Penha: 

“Aí eu até faço uma mea culpa pela minha per-

gunta, Guilherme, porque, já que foi conside-

rado que o 4º trimestre foi, na maioria das ve-

zes, foi mantido o 4º trimestre, então no 4º tri-

mestre ainda estava fechado realizando audi-

ência de forma virtual. Então, não tem problema 

importante é considerar esse período de 7 a 20 

mesmo, obrigado, Guilherme”. Dra. Kanthya 

Miranda: “E se continuar essa situação de sus-

pensão? Porque a gente já está vendo o trimes-

tre, aí se continuar essa situação de suspensão 

de fevereiro a março, aí sem vai ser preciso ser 

revisto. Por enquanto não porque ainda es-

tava”. Dr. Danilo Penha: “Mas, Kanthya, no 4º 

Trimestre estava fechado também. Esse é o ra-

ciocínio que eu estou levando. No 4º trimestre 

a gente estava vivendo com tudo fechado”. Pre-

sidente, Dr. Thiago Rosas: “Ainda não tinha 

voltado para o presencial ainda, mas que agora 

também fechou até o dia 31”. Dr. Danilo Pe-

nha: “No caso do Júri, vai ter um impacto 

mesmo e eu acho que sessão plenária não vai 

voltar tão cedo”. Dra. Kanthya Penha: “Na 3º 

de Família eu soube informalmente que as au-

diências virtuais por ora vão ser suspensas 

também, até as virtuais, aí não sei. Nada im-

pede que, no decorrer, se for verificado um 

caso superveniente ou verificado no decorrer 

vai depender”. Dr. Danilo Penha: “Aí vai caber 

um recurso”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Eu queria só colocar como prejudicial, Dra. Ca-

rol, eu coloquei lá na página 10 da Resolução. 

Lá fala dos atos judiciais das especializadas. 

Eu coloquei como sugestão e é até bom o Gui-

lherme também ouvir, só colocar um ponto de 

vista para sugestão e os colegas podem ava-

liar. Nas Especializadas só existe indicador 

para atos judiciais, não contempla atos extraju-

diciais. E nós temos vivido agora um momento 

com os núcleos em estruturação ainda em an-

damento aonde esses atos de cunho coletivo 

estão acontecendo. Então, lá no dia 20, eu e a 

Dâmea fomos lá para a reintegração do Green-

ville, depois outros atos externos e esses atos 

não estão previstos pra gente incluir na nossa 

meta. O Christiano fez recomendação, fez Ação 

Civil Pública, está propondo um TAC agora, são 

atos que a gente poderia incluir agora como su-

gestão. É isso que eu queria colocar. Aí a  su-

gestão era, aqui na página 10 tem atos judiciais 
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especializados, ficar atos judiciais e extrajudici-

ais especializados, aí, nesses atos, nós pegarí-

amos os exemplos do Coletivo, os que podem 

fazer internamente, por exemplo, atendimento 

coletivo, TAC, Recomendação, acordo extraju-

dicial, para colocar também como possibilidade 

de meta. Acho que era isso que eu queria indi-

car para vocês, não está contemplada aqui 

para as Especializadas essas hipóteses”. Dra. 

Pollyana Vieira: “Mas aí valeria para o próximo 

trimestre? Porque a gente não tem nenhum pa-

râmetro até agora para poder avaliar”, Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Eu veria com o Gui-

lherme e com vocês. Isso existia antes, se não 

me engano. Ele foi retirado e eu estou pro-

pondo recolocar, pelo menos, um pedaço, se 

for possível, alguma coisa que a gente consiga 

trabalhar com isso”. Dra. Pollyana Vieira: “Eu 

acho, Thiago, que em cima da hora é um pouco 

complicado. Talvez, a gente poderia colocar 

como parâmetro esse trimestre e aí a DPLAN 

teria tempo de fazer uma sugestão para esta-

belecer metas para o próximo trimestre. Não 

sei, eu acho que é muito cedo. Por que de onde 

iria tirar esses parâmetros agora? Por que você 

está propondo para a meta ou não?”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Para indicador”. Dr. 

Danilo Penha: “É só para indicador, Polly”. 

Dra. Caroline Souza: “Na verdade, você está 

propondo incluir, inserir esses atos dentro 

desse indicador?”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Para esse indicador ser ok aí ele faz a 

conta no final de cada mês e vê se a pessoa 

alcançou o percentual. Ele vai estar contido 

aqui dentro, não vai ser exclusivo dele”. Dra. 

Caroline Souza: “Se for só para incluir não tem 

problema. Depois só tem que verificar o im-

pacto da meta em si, que está em outro qua-

dro”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Isso, aí 

lá teria que ser avaliado”. Dra. Pollyana Vieira: 

“Ah, entendi. Ele não seria um separado”. Dr. 

Theo Costa: “Presidente, me tira uma dúvida. 

Em relação à inclusão desses novos atos, no 

caso, atos extrajudiciais, como parâmetro da 

análise da meritocracia, não precisa passar 

pelo Conselho, não é isso? Basta o Coordena-

dor do Núcleo fazer requerimento para a Corre-

gedoria, a Corregedoria vai analisar e, depois 

disso, passa pela DPLAN”. Dra. Caroline 

Souza: “Não, não, são coisas distintas”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Porque tem ato de 

relatório. E, nesse ato de relatório, eu faço esse 

procedimento que o senhor colocou. É assim. 

Aqui é a meta trimestral que é o Conselho que 

põe na Resolução do Conselho”. Dra. Caroline 

Souza: “Se o ato não está na Resolução, não é 

computado para a meta”. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Isso, isso mesmo. Ele até pode 
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estar no relatório, mas, se não estiver na reso-

lução, ele não entra para a meta”. Dr. Theo 

Costa: “Aí, nesse caso, a inclusão caberia ao 

Conselho?”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Sim”. Dr. Danilo Penha: “Aí é levado em con-

sideração na meta e eu acho que, no próximo 

trimestre, a depender desses atos, Thiago, que 

eu não sei se é muito numeroso ou não, pode 

até ter um aumento na meta de vocês por conta 

desse novo indicador, é isso, né?”. Presidente, 

Dr. Thiago Rosas: “Sim, é possível sim. Cada 

um tem a sua realidade. Lá na moradia a gente 

está começando agora. Então, está come-

çando a criar um movimento, mas o Consumi-

dor está na nossa frente há muito tempo”. Dra. 

Pollyana Vieira: “Aí, nesse caso, não teria 

como avaliar agora o aumento ou não de meta. 

Seria só para incluir, colocaria e, no próximo tri-

mestre, avaliaria de acordo com o aumento ou 

não dos atos”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Eu estimo que seria isso, mas o Guilherme po-

deria orientar a gente”. Dr. Danilo Penha: 

“Agora, Thiago, só uma dúvida. Todas as Espe-

cializadas são iguais, exceto o Coletivos. O co-

letivo tem um tópico especial que é só atuação 

extrajudicial coletiva, que os colegas podem ver 

na última página da resolução e por que não in-

seriríamos na tua Especializada, no Fundiário, 

esse indicador aqui?” Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “Pode ser. A diferença é em relação ao 

quantitativo, por que? Na moradia a gente faz o 

individual e o coletivo e nós temos menos pes-

soas que no coletivo. Então, em tese, a meta 

do coletivo deveria ser maior do que da minha, 

na moradia, por exemplo, ou do que da do 

Christiano no Consumidor, enfim, por questões 

mesmo de atribuição, a gente faz mais coisa, 

então a gente não poderia se equiparado em 

números”. Dr. Danilo Penha: “Eu queria ouvir 

o Guilherme, porque, futuramente, a gente po-

deria criar para vocês até essa atuação extraju-

dicial coletiva para vocês, ainda que com nú-

mero reduzido em relação ao coletivo, que o co-

letivo a meta já está bem menor”. Dra. Caroline 

Souza: “Era um indicador separado, Danilo. Aí 

foi retirado nesse 4º trimestre. Ele já era um in-

dicador atuação extrajudicial para todas as es-

pecializadas. Aí nessa meta do 4º trimestre que 

o Conselho aprovou, essa última, foi retirado, 

só deixou para o Coletivo”. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Para mim e nesse ponto em que 

a gente está na pandemia, se incluísse aqui eu 

já ficaria satisfeito. Lógico, se um dia criasse 

um indicador independente é muito bom, se vol-

tasse, mas eu acho que, lá na frente, a gente 

conseguiria enxergar isso”. Guilherme Be-

dido: “A respeito desses atos que eram do an-

tigo indicador ‘atuação extrajudicial coletiva’, 
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caso o Conselho aprove pela colocação dos 

atos que eram, faço o remanejamento, no caso, 

dos atos que eram do indicador atuação extra-

judicial coletiva para os atos judiciais. Sim, é 

possível fazer esse remanejamento, só caberia 

ao Conselho aprovar e ser colocado na resolu-

ção, porque todos os atos que são computados 

na meritocracia e que são apurados, eles preci-

sam estar na resolução para que a gente con-

siga computar”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Certo, essa é a minha sugestão de inclu-

são, colegas, mas, na redação que eu coloquei 

aqui eu não coloquei tudo que está no Coletivo, 

eu só coloquei os atos internos, atendimento 

coletivo, reunião interna, termo de ajustamento 

de conduta e incluí o acordo extrajudicial por-

que aqui, nos atos extrajudiciais, não consta 

isso, só conta audiência extrajudicial, não tem 

o acordo e eu acho que deveria ser incluído”. 

Dr. Danilo Penha: “Acordo não está incluído 

nem em atuação extrajudicial coletiva do Cole-

tivos. Na última página ainda tem visita técnico, 

audiência pública e reunião externa. Eu não 

vejo problema, não, Thiago”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Audiência Pública o momento 

não permitiria. Visita técnica sim, nós até fize-

mos, mas não sei se vocês iriam achar perti-

nente em função da pandemia e reunião ex-

terna idem, não incluí por conta disso, a perti-

nência do conselho achar que sair, fazer reu-

nião fora gerasse um centro de disseminação”. 

Dra. Caroline Souza: “A Recomendação é um 

ato de relatório? A expedição de recomenda-

ção?”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Deixa 

eu ver aqui. Se não for, eu gostaria que fosse 

incluído porque é uma coisa que a gente tem 

feito bastante recentemente”. Dra. Kanthya Mi-

randa: “Não estou vendo. Não tem nem reco-

mendação”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“então, meus amigos, a gente alteraria, caso 

aprovado, mandaríamos para o sistema de re-

latório incluir esse ato e começar o monitora-

mento dele. E aí, como meta, pode ser uma 

meta baixa porque está iniciando, tipo uma 

meta abaixo do coletivo, por exemplo”. Dra. Ca-

roline Souza: “Eu não estou mais entendendo. 

É para incluir, é para criar um indicador novo e 

uma meta específica? Ou é para incluir esses 

atos nesse indicador ‘atos judiciais e extrajudi-

ciais’? É para alterar o indicador atos judiciais e 

extrajudiciais? Então não tem uma meta espe-

cífica, por enquanto?”. Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “Não, não tem. Nós pediríamos para o 

relatório incluir isso para poder ficar monito-

rando. Quantas reuniões técnicas foram feitas 

no consumidor em janeiro, por exemplo, para 

aparecer no relatório e próximo trimestre a 
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gente poder avaliar isso já”. Dra. Caroline 

Souza: “Não vejo problema em alterar esse in-

dicador e incluir essa atuação extrajudicial”. 

Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Até uma 

forma de a gente fomentar, né?”. Aprovado por 

unanimidade. Dra. Adriana Tenura: “Thiago, o 

que que é essa reunião interna coletiva?”. Pre-

sidente, Dr. Thiago Rosas: “Essa daqui é 

quando a gente chama o poder público ou a 

parte adversa contra nossos assistidos, no co-

letivo, para tentar chegar num acordo. É uma 

reunião técnica de trabalho, a gente já apre-

senta todos os elementos, no caso lá da mora-

dia, a gente leva o croqui, leva foto do Google 

Earth, mostra o registro de imóveis, vê como a 

gente pode chegar num acordo. Não deixa de 

ser uma mediação ou uma conciliação, mas ela 

é bem preparatória, ela não bate o martelo 

ainda não. A gente troca informação e coloca 

mais informação nela”. Dra. Adriana Tenuta: 

“E a iniciativa é da Defensoria e não dos órgãos 

públicos?”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Isso. Geralmente, essas reuniões internas se 

desdobram em 3 ou 4. A gente chama uma, 

chama a SUHAB, aí descobriu que a Caixa que 

financiou junto com o município. Aí a gente 

manda um ofício para uma próxima reunião 

chamando a Caixa e o município. Aí o municí-

pio fala ‘olha, esse dinheiro foi federal, não foi 

da Caixa, foi do Banco do Brasil, aí gente vai 

atrás do Banco do Brasil. Vai até chegar no final 

da cadeia do negócio, via reunião interna”. Dra. 

Pollyana Vieira: “E quando vocês são chama-

dos por outros órgãos e que não necessaria-

mente é uma reunião interna, mas vai ser ex-

terna porque é com outros órgãos, porém on-

line, aí fica como? Porque eu vi aqui que não 

tem essa opção. Aí seria uma reunião externa, 

porque não seria promovida pela defensoria, 

mas você chamado, mas não iria contra as nor-

mas de segurança por que elas são on-line?”. 

Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Seria uma es-

pécie de reunião externa feita on-line. Nós so-

mos participantes ali dentro de uma reunião 

que é de um terceiro que envolve outros ato-

res”. Pollyana Vieira: Pois é. Não seria interes-

sante colocar?”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Ok. Mais alguma coisa?”. Dra. Caroline 

Souza: “Tem que alterar também lá no início, o 

anexo I. Defensorias Especializadas e unida-

des do interior. Indicador 2. Atos judiciais e ex-

trajudiciais”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Dra. Carol, com relação ao relatório, na con-

versa agora há pouco, a gente disse que pedi-

ria, via conselho, para o sistema de relatório in-

cluir esse indicador”. Dra. Caroline Souza: 

“Mas a gente nunca fez assim. A gente vai estar 

criando e incluindo aqui, que a gente não tem 
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parâmetro nenhum. (falha) computar normal-

mente, você inclui no sistema de relatório, vai 

monitorar e, talvez, no próximo trimestre in-

clua”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Tá. En-

tão, eu vou retirar ele e vou pedir lá pelo Núcleo 

e Corregedoria”. Dra. Caroline Souza: “Isso. 

Eles têm que parametrizar”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Vou pedir para abrir o memo-

rando então”. Resolução aprovada por unani-

midade. Apresentação das metas. Sobre a De-

fensoria do Idoso, Dra. Caroline Souza: “A 

gente propôs assim e é importante a DPLAN, 

como a gente conversou Guilherme, fazer o 

monitoramento e o acompanhamento porque 

esses atos estão tão baixos”. Dr. Danilo Pe-

nha: “De acordo”. Dra. Pollyana Vieira: “eu 

lembro que isso era um dos objetivos quando 

do estabelecimento de metas, que fosse verifi-

cado com frequência quando estava baixo de-

mais o que que estava acontecendo com a uni-

dade. Eu acho que esse é um caso”. Dra. Ca-

roline Souza: “Aqui não está mostrando o que 

foi efetivamente realizado. Isso aqui era a meta 

antiga, a meta nova, mas o que foi feito a gente 

não está visualizando aqui”. Guilherme Be-

dido: “É porque a gente trabalhou com a previ-

são, né? Seria realizado um ato judicial”. Dra. 

Caroline Souza: “Ou a gente não está vendo o 

registro. A gente tem que entender realmente o 

que está acontecendo”. Guilherme Bedido: “A 

DPLAN vai monitorar o Idoso”. Sobre a Defen-

soria dos Direitos Humanos. Guilherme Be-

dido: “A Defensoria dos Direitos Humanos tem 

produzido bem abaixo do esperado”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Guilherme, houve 

algum informe dessa de 36 para 16? Tem al-

guma informação em relação a isso?”. Gui-

lherme Bedido: “Não, Dr., não houve nenhuma 

justificativa, a DPLAN não recebeu nenhuma 

comunicação adversa”. Dra. Caroline Souza: 

“Tem que verificar. Às vezes é a forma de re-

gistrar, não está registrando o ato. Eu acho que 

tem que apurar da mesma forma que o idoso”. 

Guilherme Bedido: “sim, a DPLAN vai monito-

rar”. Defensorias Forenses de Família. Dra. Ca-

roline Souza: “Essas que superaram em 200, 

fica com a mesma? Tem uma diferença, né? 

Elas não estão iguais como é no inicial. Tem di-

ferença aí das privativas e não-privativas? Será 

que é isso? Kanthya nos ajude, você que é da 

Família”. Dra. Kanthya Miranda: “As privativas 

têm um volume maior e a gente conseguiu um 

número bem maior também porque a gente fez 

algumas situações específicas, tipo a Semana 

Nacional de Conciliação, isso elevou bastante 

a quantidade dos atos. Houve mutirão dos pro-

cessos porque tinha que entrar na meta. Então, 

foi uma situação específica do último trimestre 
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que gerou esse aumento considerável. Mutirão 

e Semana Nacional de Conciliação. Porque no 

Mutirão entrou quase 4 mil processos que tinha 

que dar baixa, que tinha que fazer peça e tal. 

Mas tem diferença também na questão do re-

querente e requerido. Requerentes é bem 

maior do que requeridos”. Dra. Caroline 

Souza: “Não está igual, mas está bem próximo 

as metas, pelo que eu estou vendo aqui”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Na apresentação já previa 

um aumento de 10%. Mesmo assim é possível 

porque pelo teletrabalho. É possível pelo que 

está aí. Eu acho bem pertinente”. Dra. Adriana 

Tenuta: “É importante fazer esse passo a 

passo, gostei. Dr. Thiago, porque a gente con-

segue analisar algumas defensorias onda há a 

necessidade de acompanhamento para poder 

verificar e ajudar o que é possível para alcançar 

as metas”. Dra. Caroline Souza: “Então deixar 

registrado para fazer essa auditoria pela 

DPLAN nessas defensorias onde a gente iden-

tificou que estão muito abaixo, Idoso, Direitos 

Humanos”. Dra. Adriana Tenuta: “E verificar a 

situação de Coari e Maués nesse primeiro mo-

mento”. Dr. Danilo Penha: “Eu endosso a ma-

nifestação da Dra. Adriana e da Dra. Caroline 

no sentido de uma necessidade de acompa-

nhamento, ajudar os colegas para ver onde 

está o gargalo, o mal preenchimento do relató-

rio ou qualquer outra ação estratégica para po-

der ajudar os colegas nesse aumento das me-

tas. É a minha manifestação, Dr. Thiago”. Pre-

sidente, Dr. Thiago Rosas: “Também quero 

colaborar com vocês para manter esse diag-

nóstico para acompanhamento”. Metas aprova-

das. E por não haver mais nada a ser discutido, 

o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior 

deu a presente sessão por encerrada, às 

15:40h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária 

Executiva do Conselho Superior, digitei a pre-

sente ata, que vai por todos assinada.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-

RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFEN-

SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS REALIZADA NO DIA 22 DE JUNHO DE 

2021 

Aos vinte dois dias do mês de junho do ano de 

dois mil e vinte e um, às 14h, por videoconfe-

rência, reuniu-se, em Sessão Extraordinária, 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, em exercício, Dr. Thiago Nobre 

Rosas , Conselheiro nato. Presentes os Exmos. 

Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Marco 

Aurélio da Silva Martins, pela 1ª Classe: Dra. 
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Adriana Monteiro Ramos Tenuta e Dr. Leo-

nardo Cunha e Silva de Aguiar; pela 2ª Classe: 

Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Ca-

roline 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. Presente o Presidente da Associação 

dos Defensores Públicos do Amazonas – ADE-

PAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo 

Gonçalves dos Santos Neto. Ausentes justifica-

damente os Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Ri-

cardo Queiroz de Paiva e Dra. Kanthya Pinheiro 

de Miranda. Presentes os Exmos. Srs. Defen-

sores Públicos Dr. Eduardo César Rabello Itu-

assú, Dra. Monique Cruz Castellani, Dr. Fer-

nando Figueiredo Prestes e Dr. Arhtus Ferreira 

Macedo. Constatado o quórum regular de fun-

cionamento do Órgão Colegiado, foi declarada 

aberta a Reunião e o Conselho passou a deli-

berar exclusivamente. 1) PROCESSO Nº 

20000.003366/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: MONIQUE CRUZ CASTELLANI. AS-

SUNTO: RECURSO – PROCESSO DE PRO-

MOÇÃO PARA 1ª CLASSE. CONSELHEIRO-

RELATOR: DR. LEONARDO CUNHA E SILVA 

DE AGUIAR. Após lido o relatório, foi aberta a 

palavra aos terceiros interessados. Dr. Arthur 

Macedo: “Gostaria de cumprimentar os Conse-

lheiros e Conselheiras e primeiramente dizer 

que eu tenho total respeito pelos colegas que 

disputaram a promoção e aqui será feita ape-

nas uma análise estritamente técnica do re-

curso impetrado agora pela Dra. Monique. 

Compulsando os autos, verificou-se que houve 

uma inobservância pela recorrente do §2º, do 

artigo 10 da Resolução. Nos autos, o próprio re-

lator abriu um prazo para que a requerente su-

prisse omissões que havia no seu requeri-

mento. Mesmo após a abertura desse prazo, 

não houve juntada de documentos que pu-

desse comprovar o que a recorrente estaria pe-

dindo. Eu fiz aqui uma separação de acordo 

com o recurso da requerente. Em relação ao in-

ciso VI do artigo 15, ela fala em relação ao 

PROVITA, que seria Portaria 176/2011, mas 

ela não juntou aos autos essa portaria, só vindo 

juntar agora na fase recursal. Teve uma outra 

portaria, a 134/2012, do PROVITA, que tam-

bém não foi juntada no momento do requeri-

mento, só sendo juntada agora na fase recursal 

e lembrando que, em ambas as comissões, a 

recorrente pontuou em outro inciso, artigo 17, 

V. interessante notar também que, no requeri-

mento original, a requerente pede uma quanti-

dade de pontos inferior ao que ela pede no re-
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curso. Então, daqui a gente percebe que a pró-

pria recorrente não sabia o período que ficou na 

referida Comissão e também não trouxe, no 

momento oportuno, os documentos necessá-

rios. A recorrente também fala sobre o COPEN 

em relação a dois decretos que sequer tinham 

números e também não houve a juntada des-

ses decretos nos autos. Interessante notar tam-

bém que, no requerimento, ela pediu 0,3 pontos 

e, no recurso, ela pede 0,2, daí do que a gente 

pode notar também que ela não sabia ao certo 

o período que ficou e também não juntou os do-

cumentos comprobatórios. Na ficha funcional, 

em relação a um decreto, por exemplo, de 

1/8/2012, só fala assim ‘dispensar a pedido de 

membro titular ou suplente’, não faz nem remis-

são a qual comissão era. Daqui a gente conclui 

que foi utilizada a fase recursal para juntada de 

documentos novos que deveriam juntados an-

teriormente quando do requerimento ou até 

quando do relator abriu prazo para que a recor-

rente se manifestasse. Em relação ao artigo 16, 

VI, o conselho foi unânime em atribuir pontua-

ção. No artigo 16, VIII, e, nesse caso, salvo en-

gano, é a questão do artigo publicado, a recor-

rente sequer contra-argumenta o relator e o 

voto do conselho. Ela simplesmente junta o 

mesmo documento que ela já havia juntado, 

que era um livro, e diz que participou de 3 anos 

do projeto de pesquisa, mas na contradita a de-

cisão do Conselho Superior. Em relação ao ar-

tigo16, X, a própria recorrente ratifica a decisão 

do conselho dizendo que na ausência de infor-

mação em relação a um certificado da ESUD-

PAM que não tinha hora. Aí ela pede que seja 

estimado ao evento uma hora. Só que é impor-

tante salientar que o terceiro interessado, em 

caso semelhante, requereu da ESDUPAM uma 

declaração com a indicação da carga horária do 

evento. Então, isso cabia aos candidatos. 

Houve um equívoco da ESUDPAM, mas houve 

tempo hábil para que os candidatos requises-

sem um novo documento, uma declaração com 

a quantidade de hora que é o que pontua de 

acordo com a Resolução 004 e a recorrente 

não fez isso. Em relação ao artigo 16, VI, que 

trata de alguns congressos, cursos, em relação 

ao X Congresso de Defensores, só houve a jun-

tada de Certificado que comprove ali a questão 

do horário agora na fase recursal, não teve jun-

tada de documento antes. Em relação ao XXI 

IBCCrim, na verdade, a recorrente não juntou 

Certificado de comprovação de participação e 

carga horária, inclusive nem nesse momento, 

também não tendo o conselho como pontuar. A 

programação de intercâmbio no Chile também 

só houve a juntada de um documento que não 

diz as horas do evento e só foi juntado agora na 
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fase recursal. Em relação ao VI Congresso Na-

cional de Defensores, feito em Salvador, a re-

corrente também não apresentou certificado 

com carga horária e juntou, só na fase recursal, 

uma cópia de e-mail de 2018 em que ela reque-

reu o certificado, mas, por algum motivo, não 

conseguiu. Mas aí eu volto a dizer. Cabia à re-

corrente, aos candidatos, irem atrás desses do-

cumentos. Em relação ao artigo 16, XII, que era 

ministrar palestra, a Requerente também não 

juntou certificado com hora dessas palestrar, 

por isso o Conselho Superior entendeu que não 

era o caso de pontuar. Entendeu acertada-

mente que não era o caso de pontuar. Parece 

que não trouxe também os certificados compro-

vando e veio juntar agora, no momento que não 

é o cabível. Em relação ao 17, III, sobre Mutirão 

Carcerário, também trouxe documentos novos 

e não houve também uma contradição, não foi 

respeitado o princípio da dialeticidade, em rela-

ção à decisão do Conselho Superior. Simples-

mente houve a juntada de documentos novos. 

E, por fim, em relação ao artigo 17, V, os itens 

indeferidos pelo Conselho, a recorrente apenas 

junta documentos novos, ela também não apre-

senta qualquer fundamentação. Importante fri-

sar, para terminar, Dr. Thiago, em relação ao 

DIA D houve um memorando da DA, a qual eu 

juntou no meu recurso, memorando 31/2019, e, 

nesse memorando, a DA informava a lista dos 

participantes e também não foi juntado pela re-

corrente, somente juntando a lista, como o Con-

selho ressaltou, sem qualquer assinatura, não 

sendo uma documento oficial. Então, pelos mo-

tivos expostos, o recurso apresentado pela re-

corrente deve ser julgado totalmente improce-

dente”. Dr. Eduardo Ituassú: “Exmas. Sras. 

Defensoras Públicas e Exmos. Srs. Defensores 

Públicos, Membro do Conselho da Defensoria 

Pública, nós estamos num processo de promo-

ção para a 1ª Classe, respeito e tenho maior 

carinho por todos os concorrentes, principal-

mente pela Dra. Monique com quem sempre 

trabalhei lado a lado, como na coordenaria cri-

minal, não tenho aqui o objetivo de desmerecer 

ninguém, mas estamos num processo de pro-

moção. Eu vou fazer algumas ressalvas. Eu 

não consegui apontar como o Dr. Arthur os pon-

tos individuais. Eu vou fazer, pelo menos, algu-

mas ressalvas que eu entendo pertinentes e 

pontos objetivos para o julgamento desse re-

curso. A resolução 004/2018 trouxe um novo 

procedimento, como todos nós sabemos, para 

o processo de promoção e esse procedimento 

se torna muito mais dificultoso para os defenso-

res mais antigos, como eu, como a Dra. Moni-

que, como o Dr. Fernando Prestes, Antonio, en-

fim, pela falta de organização da Defensoria 
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Pública, nada a ver com os tempos atuais, Dr. 

Thiago, mas os defensores que entraram nos 

anos 2008 tivemos e temos muito mais dificul-

dade de reunir toda a documentação e até um 

conselho que dou para os defensores que irão 

participar dos próximos concursos de promo-

ção. Que se organizem previamente e bus-

quem a documentação. Mas a resolução diz no 

artigo 10 que no ato do requerimento o candi-

dato deve apontar os itens que deseja pontuar 

bem como apresentar documentação que com-

provem atividade que gerem pontuação, assim 

como §2º. Não basta que esses apontamentos 

constem na ficha funcional, o candidato deve 

apontar no seu requerimento aonde quer pon-

tuar. Da mesma forma e como consta no artigo 

10 da resolução eu entendo pela impossibili-

dade da juntada de documentos na fase recur-

sal. O conselheiro-relator, existe a fase que o 

conselheiro-relator pode abrir diligência, e as-

sim foi feito para que fossem apresentados os 

esclarecimentos necessários naquele mo-

mento, antes da sessão que julgou o processo 

de promoção, e os esclarecimentos deveriam 

ser feitos até ali. Outro ponto que eu acho per-

tinente é que as atividades acadêmicas neces-

sitam dos certificados. O certificado sem a indi-

cação de horas/aula impossibilita a contagem e 

a pontuação. Em alguns pontos eu também so-

fri com a falta desses documentos e não conse-

gui obtê-los, mas esse ônus é do candidato. Por 

isso, de forma bem objetiva e pragmática, com 

o devido respeito, mais uma vez, aos colegas 

e, como terceiro interessado, eu entendo e 

peço que o recurso da colega, Exma. Sra. Mo-

nique Castellani, seja recebido, mas negado 

provimento para que seja mantida a pontuação 

dada naquela sessão de julgamento do e. con-

selho superior da defensoria pública. Nesses 

termos, Presidente, obrigado”. Dr. Fernando 

Prestes: “Obrigado, Presidente. Eu quero cum-

primentar os Conselheiros, as senhoras Conse-

lheiras, aos colegas que compõe a sessão, a 

Erika e, para não ser repetitivo, eu, em síntese, 

com as devidas vênias já mencionadas pelos 

dois oradores que me antecederam, eu adiro 

tanto à manifestação do Dr. Arthur como à ma-

nifestação do Dr. Eduardo Ituassú que, bem 

precisamente, pontuou, inclusive, com relação 

a essa nossa dificuldade, até diria da nossa 

saga, nós que somos do mesmo concurso, eu, 

Eduardo e a colega Monique, mas, com as de-

vidas vênias, eu adiro às manifestações anteri-

ores e peço que seja recebido, mas indeferido. 

São essas as considerações, Presidente”. 

Aberta a palavra à recorrente, Dra. Monique 

Castellani: “Obrigada, Presidente. Boa tarde a 
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todos os colegas, nobre colegas Conselheiros 

e colegas participantes do concurso de promo-

ção. Apenas a título de esclarecimentos, cole-

gas. Quando eu fui instada a me manifestar so-

bre os pontos omissos pelo conselheiro Dr. Da-

nilo, era a primeira vez que eu estava concor-

rendo em um processo de promoção e per-

doem a ingenuidade, não tinha participado de 

nenhum processo de promoção anteriormente, 

como os colegas que já foram do conselho, o 

Arthur e o Eduardo e só na leitura da resolução 

004 eu entendi que os itens que eu devia pon-

tuar eu não sabia que eu devia pontuar especi-

ficamente item por item e eu deveria atribuir 

essa pontuação. Por isso que no primeiro pe-

dido, quando eu fiz, eu coloque genericamente 

e falei assim sobre serviços administrativos que 

eu gostaria de pontuar os constantes na minha 

ficha funcional, porque, assim como o colega 

Eduardo mencionou, eu conversando com ele, 

nós já temos o costume há alguns anos, por 

conta da desorganização da Defensoria Pú-

blica das gestões anteriores, da época do Dr. 

Tibiriçá especificamente, no final do ano e no 

início de cada ano (falha no áudio) atividades 

que praticamos extra defensoria, cursos e tudo, 

e pedimos que elas sejam registradas na nossa 

ficha funcional. Tanto que, no primeiro pedido, 

eu cheguei a juntar isso, de pedidos de inscri-

ção na minha ficha funcional para demonstrar 

aos conselheiros de que eu tinha esse costume 

e, quando eu peço o registro, eu apresente a 

documentação. (falha no áudio). Então, por 

desconhecimento, realmente de boa-fé (falha 

no áudio), eu entendi que se já constava na mi-

nha ficha funcional e eu já teria apresentado 

aquela documentação para que fosse realizado 

o registro na minha ficha, eu não teria necessi-

dade de juntá-los novamente. Então, quando fui 

instada a pormenorizar os itens e a pontuação 

que eu pretendia pelo colega, nobre conse-

lheiro Danilo, aí que eu fui detalhar, mas com 

base na minha ficha funcional. Então, peguei 

registros já na minha ficha funcional e fui pedir 

atribuição dessa pontuação. Referente à ques-

tão de pontos sobre a carga horária, quando eu 

solicitei da ESUDPAM de cursos e palestras 

que eu pretendia pontuar (falha), eu realmente 

me omitir por desconhecimento da questão da 

necessidade deles descreverem, discrimina-

rem as horas, mas, no pedido, foi específico 

que a relação fosse para participação do pro-

cesso do concurso de meritocracia. Eu acredito 

que esse tipo de informação, inclusive a partici-

pação ou não no O DIA D, como foi algo pro-

movido pela própria Administração, eu acho 

que é um ônus desnecessário para o candidato 
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ter que apresentar. A colega conselheira Adri-

ana era responsável pela Diretoria Administra-

tiva, foi a equipe dela que e elaborou o e-mail e 

colocou as escalas lá. Então, assim, realmente, 

foi uma questão de boa-fé e, no momento dos 

recursos, foram apresentados novos documen-

tos, mas com base nisso, de que o colega rela-

tor, conselheiro Danilo, ele falou que não havia 

encontrado documentos, portaria e tudo. Então, 

eu fui buscar nos meus arquivos pessoais infor-

mações que já estavam registradas na minha 

ficha funcional e que não havia sido juntado no-

vamente porque realmente eu achei que não 

havia essa necessidade porque como eu de-

monstrei por meio de outros documentos, ao 

solicitar os registros, eu já encaminho em 

anexo o comprovante necessário. Então, ape-

nas a título de esclarecimento. Se tiver mais al-

guma dúvida eu estou à disposição para escla-

recer. Por esse motivo pugno pela considera-

ção do reconhecimento das atividades que fo-

ram cumpridas, todos foram itens que não fo-

ram pontuados, mas todas as atividades foram 

demonstradas que foram realizadas, assim 

como eu realizado diversas atividades que eu 

não pontuei porque não estavam na minha fi-

cha funcional e, por conta disso, não solicitei 

essa pontuação. Obrigada pela palavra e 

pugno pelo reconhecimento e admissão do re-

curso. Lido o voto, foram abertas as discus-

sões. Dra. Caroline Souza: “Eu tenho uma 

questão que é importante a gente analisar. É a 

questão da admissibilidade do recurso. O Dr. 

Leonardo mencionou a questão da tempestivi-

dade e, de fato, o recurso está tempestivo, mas 

analisando o artigo 21 da resolução, ele fala 

que o candidato deve apontar a discordância. 

Então, havendo discordância, ele pode recor-

rer. Então, o apontamento da discordância é 

fundamental para gente admitir o recurso, ana-

lisar o que a gente vai admitir. Nesse caso, no 

caso desse recurso, me chamou a atenção por-

que ele está similar ao requerimento depois do 

aditamento. Então, foi até difícil analisar no iní-

cio. Quando eu comecei a ler, eu falei ‘nossa, 

isso aqui a gente deferiu, isso aqui a gente in-

deferiu’, tanto que no voto do Dr. Leonardo fica 

claro que se passou aí por vários pontos, vários 

itens em que se requer atribuição o conselho 

deferiu. Analisando todo o requerimento dela, 

eu, particularmente, verifiquei que só houve 

apontamento de divergência em dois itens e, 

nos demais, foi repetição ou inclusão de novos 

documentos. E aí nesse ponto também encon-

tra vedação no artigo 11, §1º, que os documen-

tos devem ser juntados até o término da inscri-
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ção. Então, o que eu proponho é que, na ver-

dade, a gente analisasse bem essa questão da 

admissibilidade do recurso. Quando a gente 

fala em dialeticidade, a gente está falando de 

admissibilidade e não mérito. Em que ponto a 

gente vai admitir o recurso e analisar, por que 

qual é o meu receio? Porque, daqui a pouco, a 

gente estar analisando todo e qualquer requeri-

mento como um reexame necessário porque a 

gente vai pontuar todos os itens do requeri-

mento. Eu, detidamente aqui analisando o re-

curso, verifiquei que só teve apontamento de di-

vergência no item 1.4 e no item 3.5, b, que é a 

questão do O DIA D que foi analisado, que acho 

que aí sim a gente deveria enfrentar o mérito. 

Agora, quanto aos demais itens, a gente tem 

que verificar se vai admitir ou não. Admite tudo 

e analisa tudo como mérito, mesmo não tendo 

fundamento, apontamento de discordância em 

relação ao voto, eu acho que isso a gente tem 

que deliberar, trazer para reflexão esse ponto”. 

Dra. Adriana Tenuta: “Me causou estranheza 

também a repetição de tudo que foi requerido 

nessa via recursal. Aí eu realmente compactuo 

com a mesma posição da Dra. Caroline nessa 

questão do reexame necessário. O colega tem 

que diligenciar na fase inicial que é até o reque-

rimento. Proferido o primeiro voto, a gente 

forma convicção e forma coisa julgada ali, em 

relação a situação, e qualquer inconformismo 

deve ser especificado pelo recorrente. Então, 

realmente, me parece que nesses dois itens 

houve o apontamento da divergência com o 

que foi falado e aí, lógico, até para gente poder 

estar justificando e fundamentando as ques-

tões de conformidade com o que vem estabele-

cendo no recurso, ou em conformidade, a gente 

precisa saber qual é esse ponto de divergência, 

senão a gente vai ficar realmente analisando to-

dos os itens e de forma muito temerária”. Dr. 

Danilo Penha: “Eu, particularmente, estou de 

acordo com o entendimento da Dra. Carol e da 

Dra. Adriana e, quando eu comecei a ler o re-

curso, até fiquei um pouco assustado porque, 

logo no começo do recurso, o recurso era sobre 

coisas que no meu voto, acompanhado pelo 

Conselho já tinha sido analisado e deferido. Eu 

falei ‘meu Deus, eu indeferi isso aqui, será que 

eu comi bola, deixei de computar no resultado 

final?’, mas não. Eu estou de acordo que não 

dá para devolver toda a matéria para o conse-

lho em reexame necessário sob pena de a 

gente cometer aqui, além de exacerbar o traba-

lho do conselho, que isso faria parte, de fato, 

contrariar resolução. Em verdade, fora esses 

dois pontos que a Dra. Caroline levantou (falha 

no áudio), que é vedado pela resolução e não 
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demonstração da contrariedade. Então, a prin-

cípio, eu estou de acordo com a Dra. Carol”. 

Dra. Monique Castellani: “Só para esclarecer 

que quando eu li o artigo 21 me causou essa 

dúvida. Como diz que o recurso passa para um 

novo conselheiro, aí eu fiquei na dúvida se eu 

deveria repassar”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Pelo que eu entendi, a Dra. Carol trouxe 

um argumento de admissibilidade para a gente 

votar antes do mérito que o Dr. Leonardo 

trouxe, mas a discussão segue em aberto”. Dr. 

Felipe Mestrinho: “Nesse mesmo sentido que 

já foi colocado aqui pelos demais colegas, eu 

acrescento também a ausência de interesse re-

cursal, acredito até que tenha sido nesse sen-

tido o que o Dr. Danilo tenha falado, porque já 

foi deferido. Então, não havia um interesse dela 

em recorrer, não era simplesmente algo que foi 

indeferido e ela reformulou. Além dessa ausên-

cia de impugnação específica e da falta de dia-

leticidade, não vejo interesse recursal que tam-

bém seria matéria de admissibilidade. Só para 

reforçar os argumentos já trazidos”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Então seria já uma 

segunda tese a ausência de interesse recursal. 

A discussão segue aberta”. Em votação, por 

unanimidade, inclusive o relator, o Conselho 

seguiu a divergência da Exma. Sra. Conse-

lheira Dra. Caroline Souza para decidir pela 

inadmissibilidade do recurso pela ausência de 

interesse de agir e pela falta de dialeticidade, 

admitindo apenas os itens 1.4 e 3.5,b. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Dr. Leonardo, so-

mente esses dois pontos que foram admitidos, 

tem como o senhor destacar no seu voto, se o 

senhor deu provimento ou não no recurso, na 

parte do mérito em si?”. Dr. Leonardo Aguiar: 

“Eu só dei provimento em um ponto. Foi em re-

lação ao reconhecimento da participação da 

candidata no evento O DIA D e, nesse ponto, 

eu atribuí a ela a pontuação. Portanto, foi par-

cial provimento pela participação da candidata 

no O DIA D. com relação a efetiva participação 

da candidata no Conselho Deliberativo de Pro-

teção à Vítimas e Testemunhas Ameaçadas -  

PROVITA e no Conselho Penitenciário do Ama-

zonas-COPEN, nesse ponto, pela falta de com-

provação, eu fui pelo improvimento do recurso 

e não pelo não-conhecimento”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Então, dos dois pontos que fo-

ram admitidos, um foi negado provimento pelo 

relator e o segundo dado provimento”. Dra. 

Adriana Tenuta: “Eu tenho uma ponderação 

para fazer em relação ao O DIA D. A fundamen-

tação que o relator aqui nos trouxe no voto dele 

foi no sentido de que ele tinha deferido esse pe-

dido no voto que ele proferiu no voto do Dr. 

Eduardo Ituassú. Aí eu fui analisar o voto do Dr. 
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Eduardo e eu acho que realmente acho que ele 

também não deveria ter ganho ponto ali. A Dra. 

Monique trouxe aos presentes autos uma lista 

enviada pela DA para todos os servidores e 

membros da defensoria pública, onde é desig-

nado o horário de participação no O DIA D. 

Tanto que, se vocês foram analisar, lá tem ’x’, 

dizendo que o membro tal vai participar no dia 

23, horário tarde e manhã. Apontamento inicial 

que não significa efetiva participação. E aí eu 

penso que a efetiva participação, e isso eu até 

eu acho que tem um caráter pedagógico para 

os demais colegas que também queiram parti-

cipar dos próximos certames, tem que ser com-

provada através de Certidão, você diligenciar 

mesmo. O candidato ir e solicitar junto aos re-

cursos humanos essa solicitação. Nesse ponto, 

eu discordo da atribuição de nota, acho que 

nem o colega Eduardo Ituassú deveria ter sido 

beneficiado, entretanto, como não houve re-

curso e a gente não pode falar em reforma para 

prejudicar, entendo que o voto do Dr. Leonardo 

já está transitado em julgado e insuscetível de 

mudança também”. Dr. Danilo Penha: “Eu te-

nho outra observação. Quando eu relatei o pro-

cesso da Dra. Monique, eu desconsiderei O 

DIA D, porque eu considerei que a lista era apó-

crifa. Ela não tinha nenhum tipo de assinatura, 

nenhuma indicação de nada, só era um monte 

de nomes, como a Dra. Adriana falou, marcado 

por um ‘x’. E, com o devido respeito ao voto do 

relator no presente processo, no processo do 

Dr. Eduardo Ituassú houve, ao menos, a apre-

sentação de um documento, à fl. 212 do pro-

cesso original, os conselheiros que queiram 

acompanhar, encaminhando a lista através de 

um memorando da época da DA. O processo 

do Dr. Eduardo Ituassú, ao menos, possui esse 

memorando assinado pela diretora administra-

tiva, à época, Adriana Tenuta anexando a lista. 

Por seu turno, o processo da Dra. Monique, 

com a devida vênia, possuía só a lista, com ne-

nhum tipo de encaminhamento, não dava para 

saber nem do que se tratava aquilo. Por conta 

disso, Dr. Thiago e Conselheiros e Conselhei-

ras, com a devida vênia, eu tendo a não aderir 

ao voto do relator, pugnando pelo não provi-

mento do recurso e manutenção do respectivo 

voto original”. Dr. Leonardo Aguiar: “Eu votei 

tanto no processo do Dr. Eduardo como no da 

Monique em relação à participação dos colegas 

lá naquele evento porque nós temos que levar 

em conta também a nossa experiência que nós 

passamos e essa listagem eu também recebi 

da Diretoria Administrativa. Então, foi a mesma 

listagem, a mesma planilha, com aqueles 

mesmo xizinhos indicando o turno que os cole-
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gas iriam participar. Entendi que era um docu-

mento legítimo porque foi uma planilha que eu 

também recebi à época. Então, quando do pro-

cesso do Eduardo, eu não tive nem dúvida 

quanto à participação dele e agora a mesma 

coisa da Dra. Monique. Então, foi mais por isso 

que não busquei outras informações, saber da 

veracidade daquele instrumento para poder dar 

a pontuação à candidata”. Dra. Caroline 

Souza: “eu estou aqui analisando o processo 

do Dr. Eduardo e de fato tem documentos di-

vergente aqui. No processo da Dra. Monique 

não foi juntada a origem dessa listagem. Tem, 

de fato, o memorando circular n 31 que o Dr. 

Eduardo teve a diligência de juntar aqui nesse 

processo e nesse processo que a gente está 

analisando o recurso não consta esse docu-

mento. E, nesse caso, prevalece o fundamento 

do voto do relator original que continua sendo 

um documento apócrifo porque até na parte 

que o documento menciona que deveria ter as-

sinatura, não tem assinatura. O documento que 

tem no processo do Dr. Eduardo é diferente do 

que tem no processo da Dra. Monique. Em vo-

tação, por maioria, o Conselho acompanhou o 

voto divergente da Exma. Sra. Conselheira Dra. 

Adriana Tenuta para negar provimento ao pre-

sente recurso, vencido o voto do Exmo. Sr. 

Conselheiro-Relator. 2) PROCESSO Nº 

20000.003374/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: EDUARDO CÉSAR RABELLO ITU-

ASSÚ. ASSUNTO: RECURSO – PROCESSO 

DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE. CONSE-

LHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE PE-

REIRA DE SOUZA. O interessado, Exmo. Sr. 

Defensor Público Dr. Eduardo César Rabello 

Ituassú, diante do resultado do processo ante-

rior, desistiu do recurso ora apresentado. E por 

não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. 

Sr. Presidente do Conselho Superior deu a pre-

sente sessão por encerrada, às 15:25h. Eu, 

Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 

do Conselho Superior, digitei a presente ata, 

que vai por todos assinada.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-

RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFEN-

SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS REALIZADA NO DIA 8 DE JULHO DE 

2021 

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois 

mil e vinte e um, às 14h, por videoconferência, 

reuniu-se, em Sessão Extraordinária, o Conse-

lho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 

e empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Ge-

ral, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva , Conselheiro 

nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros 
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natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas e Dr. 

Marco Aurélio da Silva Martins, pela 1ª Classe: 

Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta e Dr. Le-

onardo Cunha e Silva de Aguiar; pela 2ª Classe: 

Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Ca-

roline Pereira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. 

Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da 

Costa e Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; 

e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza 

Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Pre-

sente o Presidente da Associação dos Defen-

sores Públicos do Amazonas – ADEPAM, 

Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçal-

ves dos Santos Neto. Constatado o quórum re-

gular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi 

declarada aberta a Reunião e o Conselho pas-

sou a deliberar exclusivamente. 1) REGULA-

MENTO DO IV CONCURSO PARA IN-

GRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚ-

BLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. RE-

QUERIMENTO: CONSELHO SUPERIOR. 

Aprovado por unanimidade. E por não haver 

mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presi-

dente do Conselho Superior deu a presente 

sessão por encerrada, às 15:40h. Eu, Erika 

Serrão Folhadela, Secretária Executiva do Con-

selho Superior, digitei a presente ata, que vai 

por todos assinada.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-

RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFEN-

SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO 

DE 2021 

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois 

mil e vinte e um, às 14h, por videoconferência, 

reuniu-se, em Sessão Extraordinária, o Conse-

lho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 

e empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Ge-

ral, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro 

nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros 

natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas e Dr. 

Marco Aurélio da Silva Martins, pela 1ª Classe: 

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 Mestri-

nho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle 

Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de Mi-

randa. Presente o Presidente da Associação 

dos Defensores Públicos do Amazonas – ADE-

PAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo 

Gonçalves dos Santos Neto. Ausente justifica-

damente o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Leonardo 

Cunha e Silva de Aguiar. Constatado o quórum 

regular de funcionamento do Órgão Colegiado, 
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foi declarada aberta a Reunião e o Conselho 

passou a deliberar exclusivamente. 1) ANÁ-

LISE E APROVAÇÃO DO EDITAL DO IV 

CONCURSO PARA INGRESSO NA CAR-

REIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ES-

TADO DO AMAZONAS. REQUERIMENTO: 

CONSELHO SUPERIOR. Aprovado por unani-

midade. Apresentando Parecer da Diretoria de 

Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais acerca 

de reserva de vagas para pessoas com defici-

ência, igualmente 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 

15:40h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária 

Executiva do Conselho Superior, digitei a pre-

sente ata, que vai por todos assinada.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-

RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFEN-

SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZO-

NAS REALIZADA NO DIA 13 DE SETEM-

BRO DE 2021 

Aos treze dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e vinte e um, às 14h, por videoconfe-

rência, reuniu-se, em Sessão Extraordinária, o 

Conselho Superior, eleito em 29 de novembro 

de 2019 e empossado em 10 de janeiro de 

2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Subde-

fensor Público-Geral,Pre Dr. Thiago Nobre Ro-

sas, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. 

Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Marco 

Aurélio da Silva Martins, pela 1ª Classe: Dra. 

Adriana Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª 

Classe: Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª 

Classe: Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; 

e pela 4ª Classe: Dra. Kanthya Pinheiro de Mi-

randa. Presente o Presidente da Associação 

dos Defensores Públicos do Amazonas – ADE-

PAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo 

Gonçalves dos Santos Neto. Ausente justifica-

damente os Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Ri-

cardo Queiroz de Paiva, Dr. Danilo Germano 

Ribeiro Penha, Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fer-

nandes Moreira da Costa e Dra. Pollyana 

Souza Vieira. Presentes os Exmos. Srs. Defen-

sores Públicos Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira 

Macedo, Dr. Fernando Figueiredo Prestes, Dr. 

José Antônio da Silva e Dr. Thiago Cordeiro, 

além dos membros da Sociedade Civil Dr. Jua-

rez Clementino da Silva Junior e Dr. Paulo Fer-

nando Soares Pereira. Constatado o quórum 

regular de funcionamento do Órgão Colegiado, 

foi declarada aberta a Reunião e o Conselho 

passou a deliberar exclusivamente. 1) PRO-

CESSO Nº 20000.005474/2021-DPE/AM. IN-
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TERESSADO: CONSELHO SUPERIOR. AS-

SUNTO: COMISSÃO DE HETEROIDENTIFI-

CAÇÃO E COMISSÃO DO CONCURSO. EM 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. Aberta a sessão, 

com a palavra o Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Nós vamos votar primeiro a Comissão Es-

pecial. Após o Colegiado e, por fim, a Comissão 

do Concurso. Eu vou ler o nome dos candidatos 

inscritos e nós vamos fazer uma sequência de 

votação. Por exemplo, aqui na Comissão Espe-

cial, supomos que Dra. Domingas tivesse se 

inscrito, aí vou perguntar dos Conselheiros 

quem vota na Dra. Domingas. Quem se mani-

festar nós vamos computar e aí nós vamos pas-

sar nome a nome quem votou no seu candi-

dato. No final, a Erika vai levantar o quantitativo 

de votos e o mais votado vai compor essa co-

missão que é de apenas 1 defensor público e 

vamos passar para a próxima”. Dra. Caroline 

Souza: “Dr. Thiago, uma dúvida. A gente vai 

começar pela Comissão de Heteroidentifica-

ção, né? Só uma dúvida em relação aos inscri-

tos de defensor. Os nomes podem concorrer 

para a Comissão do Concurso e para a Comis-

são de Heteroidentificação?”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “O e-mail que o Conselho en-

viou possibilitou a inscrição em duas comis-

sões, não é Erika?”. Secretária, Erika Folha-

dela: “Dr., o defensor tinha que fazer a escolha 

para qual Comissão ele gostaria de concorrer”. 

Dra. Caroline Souza: “E tinha vedação? Ele 

pode concorrer na duas. Pode?”. Dra. Adriana 

Tenuta: “O candidato participaria da Comissão 

do Concurso e da Comissão de Heteroidentifi-

cação ao mesmo tempo, né? Eu acho que não 

fica bom”. Dra. Kanthya Miranda: “Mas se ti-

nha a opção de ele escolher, não pode ser con-

comitante”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“No e-mail diz ‘para que vaga quer concorrer’”. 

Dra. Adriana Tenuta: “Mas pode participar das 

duas”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Olha, 

da forma como está redigido o e-mail, a pessoa 

poderia dizer que queria participar de uma ou 

de duas. O que vocês acham? O que vocês de-

cidirem nós vamos acatar”. Dra. Kanthya Mi-

randa: “Teve alguém que se inscreveu para as 

duas?”. Secretária, Erika Folhadela: “Teve. O 

Dr. Fernando Prestes”. Dra. Adriana Tenuta: 

“Da mesma forma que pode ter outros candida-

tos que não concorreram a ambas achando que 

poderia ter essa vedação. Se o colega se ma-

nifestar, tiver feito algum questionamento a 

esse respeito, Erika, e aí ficou com essa dúvida 

em não ter feito a inscrição simultânea, acho 

que seria o caso de entrar em contato e pergun-

tar se o colega tem interesse de participar de 

ambas”. Dr. José da Silva: “Boa tarde. Eu acho 

que pela redação ficou um pouco confuso 
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mesmo, porque, por exemplo, poderia estar 

contida na redação ‘qual ou quais’ e aí não da-

ria margem a essa dúvida, mas ficou no singu-

lar”. Dra. Kanthya Miranda: “Como foi só um 

colega, eu concordo com a sugestão da Dra. 

Adriana. Como foi só um candidato, podería-

mos consulta-lo”. Dra. Adriana Tenuta: “Na 

verdade, a minha sugestão é mais ampla. Tem 

colegas que, talvez, não tenha se candidatado 

a ambas as comissões por conta dessa inter-

pretação ambígua”. Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “Vamos votar essa questão”. Por maio-

ria, o Conselho decidiu que é possível participar 

de ambas as comissões, devendo os demais 

candidatos serem consultados sobre tal possi-

bilidade, vencido o voto do Exmo. Sr. Conse-

lheiro Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar. 

Em votação dos candidatos para a Comissão 

Especial de Hetetoridentificação. Votação para 

1 vaga reservada para Defensor Público que 

presidirá a Comissão. Dr. Arthur Sant’Anna Fer-

reira Macedo: 4 votos; Dr. José Antônio Pereira 

de Souza: 1 voto; Dra. Dâmea Mourão Telles 

de Menezes: 2 votos; Dr. Fernando Figueiredo 

Prestes: sem votos. Escolhido para 1 vaga re-

servada para Defensor Público, Presidente da 

Comissão Especial de Heteroidentificação: Dr. 

Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo. Votação 

dos candidatos para 2 vagas reservadas para 

membros da Sociedade Civil para a Comissão 

Especial de Heteroidentificação. Ana Carolina 

Amaral de Messias: sem votos; Lucia Maria 

Barbosa Lira: sem votos; Luciana dos Santos 

Silva: sem votos; Iolete Ribeiro da Silva: 5 vo-

tos; Arlete Oliveira Conceição Anchieta da 

Silva: 3 votos; Paulo Fernando Soares Pereira: 

2 votos; Rafaela Fonseca da Silva: sem votos; 

Juarez Clementino da Silva Junior: sem votos; 

Christian Rocha da Costa: sem votos; Franci-

mar Santos Junior: sem votos. Escolhidas para 

2 vagas reservadas para membros da Socie-

dade Civil na Comissão Especial de Heteroi-

dentificação: Dra. Iolete Ribeiro da Silva e Dra. 

Arlete Oliveira Conceição Anchieta da Silva. 

Portanto, diante das votação, fica instituída a 

Comissão Especial de Heteroidentificação: 

Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo, De-

fensor Público e Presidente da Comissão, 

Dra. Iolete Ribeiro da Silva, membro da So-

ciedade Civil, e Dra. Arlete Oliveira Concei-

ção Anchieta da Silva, membro da Socie-

dade Civil. Com a palavra, Dra. Adriana Te-

nuta: “Bom destacar que, com essa composi-

ção, a gente cumpre o que a resolução fala 

quando determina que a Comissão seja for-

mada majoritariamente por mulheres e ambas 

também com experiência em Comissões de 
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Heteroidentificação. Em votação para o Colegi-

ado de Heteroidentificação. Votação para as 2 

vagas reservadas para defensor público. Dr. 

José Antônio Pereira de Souza: 6 votos; Dra. 

Dâmea Mourão Telles de Menezes: 6 votos; Dr. 

Fernando Figueiredo Prestes: sem votos. Esco-

lhidos para 2 vagas reservadas para Defensor 

Público no Colegiado de Heteroidentificação: 

Dr. José Antônio Pereira de Souza e Dra. Dâ-

mea Mourão Telles de Menezes. Votação dos 

candidatos para a 3 vagas reservadas para 

membros da Sociedade Civil no Colegiado de 

Heteroidentificação. Ana Carolina Amaral de 

Messias: sem votos; Lucia Maria Barbosa Lira: 

3 votos; Luciana dos Santos Silva: 2 votos; 

Paulo Fernando Soares Pereira: 5 votos; Rafa-

ela Fonseca da Silva: 3 votos; Juarez Clemen-

tino da Silva Junior: sem votos; Christian Rocha 

da Costa: 2 votos; Francimar Santos Junior: 

sem votos. Escolhidos para 3 vagas reservadas 

para membros da Sociedade Civil no Colegiado 

de Heteroidentificação: Dr. Paulo Fernando So-

ares Pereira, Dra. Lucia Maria Barbosa Lira e 

Dra. Rafaela Fonseca da Silva. Portanto, diante 

das votação, fica instituído o Colegiado de 

Heteroidentificação: Dr. José Antônio Pe-

reira de Souza, Defensor Público, Dra. Dâ-

mea Morão Telles de Menezes, defensora 

pública, Dr. Paulo Fernando Soares Pereira, 

membro da Sociedade Civil, Dra. Lucia Ma-

ria Barbosa Lira, membro da Sociedade Ci-

vil, e Dra. Rafaela Fonseca da Silva, membro 

da Sociedade Civil. Dando prosseguimento à 

reunião para determinar a Comissão do Con-

curso, Presidente, Dr. Thiago Nobre Rosas: 

“Segundo o Regulamento, quem preside essa 

Comissão é o Defensor-Geral. Conversei com 

o Dr. Ricardo e ele nos fez a indicação de ter 5 

membros. No caso, o Defensor-Geral, o Presi-

dente, um membro da OAB, que já temos indi-

cação via Ofício e 3 membros eleitos aqui pelo 

nosso Conselho. Vamos nominar e votar”. Dra. 

Caroline Souza: “Dr. Thiago, eu acho que seria 

bom franquear a palavra. Vejo que tem alguns 

candidatos presentes e ele podem querer parti-

cipar dessa comissão também. Porque a gente 

votou isso agora”. Dra. Adriana Tenuta: “Esse 

é o ponto. Consultar os candidatos que se ins-

creveram na Comissão anterior se tem inte-

resse em aderir sua inscrição também para a 

Comissão do Concurso”. Em consulta, aderi-

ram também Dr. Arthur Sant´Anna Ferreira Ma-

cedo e Dra. Dâmea Mourão Telles de Menezes 

Mourão. Em votação para 3 vagas reservadas 

para defensores públicos. Dr. Rodolfo Bernardo 

Lobo: 2 votos; Dr. Thiago Torres Cordeiro: 1 

voto; Dr. Fernando Figueiredo Prestes: sem vo-

tos; Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto: 6 
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votos; Dra. Dâmea Mourão Telles de Menezes: 

6 votos; Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo: 

4 votos. Portanto, diante da votação, fica insti-

tuída a Comissão do IV Concurso Público 

para ingresso na Classe Inicial da Carreira: 

Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Presidente, 

Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Netos, 

Membro, Dra. Dâmea Mourão Telles de Me-

nezes, membro, Dr. Arthur Sant’Anna Fer-

reira Macedo, membro, e Dr. Plínio Henrique 

Morelly de Sá Nogueira, Representante do 

Conselho Seccional da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil - OAB/AM. Seguindo, Dra. Adri-

ana Tenuta: “Sugiro, para fins de organização, 

que o processo seja desmembrado em respec-

tivas Comissões”. Em análise das Resoluções 

das Comissões, Dra. Caroline Souza: “Eu só 

acho estranha essa redação da minuta de he-

teroidentificação, ‘são atribuições da comis-

são’, aí inciso I ‘julgar’, depois já vem ‘caso não 

sei o que’. A Comissão tem uma atribuição as-

sim como o Colegiado, acho que nem precisa 

de inciso. Tipo, o Colegiado só tem uma atribui-

ção que é julgar os recursos. A comissão tam-

bém, porque o resto é critérios de julgamento, 

então, talvez começar direto ‘A comissão anali-

sará acerca do preenchimento’, tira esse inciso 

I e transforma os outros incisos em parágrafos 

e, na parte do Colegiado, melhor deixar como 

está o artigo 7ª do regulamento do concurso”. 

Sugestão aprovada por unanimidade. Após, 

Resoluções aprovadas por unanimidade. E por 

não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. 

Sr. Presidente do Conselho Superior deu a pre-

sente sessão por encerrada, às 14:50h. Eu, 

Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva 

do Conselho Superior, digitei a presente ata, 

que vai por todos assinada.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 17 DE 

JUNHO DE 2021 
 

Aos dezessete dias do mês de junho do ano 

de dois mil e vinte e um, às 14h, por video-

conferência, reuniu-se, em Sessão Ordiná-

ria, o Conselho Superior, eleito em 29 de no-

vembro de 2019 e empossado em 10 de ja-

neiro de 2020, sob a presidência do Exmo. 

Sr. Defensor Público-Geral, Dr. Ricardo 

Queiroz de Paiva. Conselheiro nato. Pre-

sentes os Exmos. Srs. Conselheiros eleitos 

Dr. Thiago Nobre Rosas e Dr. Marco Aurélio 

Martins da Silva, pela 1ª Classe:  Dra. Adri-

ana Monteiro Ramos Tenuta e Dr. Leonardo 

Cunha e Silva de Aguiar; pela 2ª Classe: Dr. 

Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Caro-

line Pereira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. 
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Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 

4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vi-

eira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. 

Presente o  Presidente da Associação dos 

Defensores Públicos do Amazonas – ADE-

PAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Ar-

lindo Gonçalves dos Santos Neto. Ausentes 

justificadamente o Exmo. Sr. Conselheiro 

Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Mo-

reira da Costa. Presente o Exmo. Sr. Con-

selheiro Suplente Dr. Diego Luiz Castro 

Silva exclusivamente para o item 2 da Or-

dem do Dia. Presente o Exmo. Sr. Defensor 

Público Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Ma-

cedo. Constatado o quórum regular de fun-

cionamento do Órgão Colegiado, foi decla-

rada aberta a Reunião e o Conselho passou 

a deliberar. EXPEDIENTE. I – APROVA-

ÇÃO DA ATA DA 8ª - RO – 2021. Aprovada. 

II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E 

DOS CONSELHEIROS.  Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Eu tenho só duas comuni-

cações. Ontem, nós estivemos em Itacoati-

ara para participar da solenidade de entrega 

do Título de Cidadão Itacoatiarense ao de-

fensor público Oswaldo Neto, Coordenador 

do Polo, motivo de muita alegria para a De-

fensoria do Amazonas, porque é o reconhe-

cimento de toda a atuação dos defensores, 

defensoras, servidores, estagiários, que lá 

desempenham suas atividades, sobretudo 

nesse momento difícil que nós vivemos. E 

me reuni com o Prefeito Mário Abrahim e lá 

tratamos da doação de um terreno para a 

construção de uma sede própria da Defen-

soria Pública em Itacoatiara para sediar o 

Polo do Médio Amazonas. Então, nós avan-

çamos nisso, agora é aguardar o procedi-

mento legislativo até que isso se oficialize. 

III - RELATOS DA SECRETÁRIA EXECU-

TIVA: A Secretaria Executiva que informou 

que, por equívoco, incluiu, ao rerratificar a 

Pauta da presente Reunião, o Processo nº 

20000.003354/2021-DPE/AM na Ordem do 

Dia, quando, na verdade, é faz parte do Ex-

pediente, no item Distribuição de Matérias. 

Relatou, ainda, que a Secretaria já enviou 

correspondência eletrônica aos Coordena-

dores do Polo solicitando a indicação de no-

mes para Comissão de Heteroidentificação 

prevista na Resolução nº 030/2020-

CSDPE/AM, conforme decidido da última 

sessão. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉ-

RIAS: 1) PROCESSO Nº 

20000.003366/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: MONIQUE CRUZ CASTELLANI. 

ASSUNTO: RECURSO – PROCESSO DE 
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PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE. Distribu-

ído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. 

Conselheiro Dr. Leonardo Cunha e Silva de 

Aguiar para relatoria. 2) PROCESSO Nº 

20000.003374/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: EDUARDO CÉSAR RABELLO ITU-

ASSÚ. ASSUNTO: RECURSO – PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª 

CLASSE. Distribuído, por sorteio eletrônico, 

a Exma. Sra. Conselheira Dra. Caroline Pe-

reira de Souza para relatoria. 3) PRO-

CESSO Nº 20000.003354/2021-DPE/AM. 

INTERESSADA: DEFENSORIA GERAL. 

ASSUNTO: ESTUDO PROJETO PILOTO 

ATENDIMENTO CÍVEL. Distribuído, por 

sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro 

Dr. Thiago Nobre Rosas para relatoria. OR-

DEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUS-

SÃO E DELIBERAÇÃO. 1) CALENDÁRIO 

DE REUNIÕES PARA O 2º SEMESTRE DE 

2021. Interessado: Conselho Superior. Por 

unanimidade, o Colegiado decidiu que as 

Reunião permanecerão às quartas-feiras, 

sempre às 14h, bem como aprovou o se-

guinte calendário para o segundo semestre: 

Meritocracia do 3º Trimestre 2021 – 30 de 

junho de 2021; JUL- 1º/14/28; AGO-12/25; 

SET-8/22; OUT-6/20; NOV-3/17; E DEZ-

1/15. 2) PROCESSO Nº 

20000.001238/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: GTI. ASSUNTO: REVISÃO DE ME-

TAS – 1º TRIMESTRE. CONSELHEIRO-

RELATOR: DR. DIEGO LUIZ CASTRO 

SILVA. PEDIDO DE VISTA: DR. THIAGO 

NOBRE ROSAS. Após a leitura do voto, fo-

ram abertas as discussões. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “O senhor traz um voto di-

vergente, é isso, Dr. Thiago?”. Dr. Thiago 

Rosas: “É isso, Presidente. Pelos elemen-

tos de informação acostados aos autos, 

identificou-se que houve o cumprimento da 

meta, o atingimento, mas também existe a 

necessidade da conclusão dos estudos, por 

isso que nessa parte final do voto eu coloco 

para que eles sejam (inaudível) e enviados 

para o Conselho para posterior análise de 

Vossas Excelências”. Dr. Diego Silva: “Eu 

tenho um ponto aqui. Acabou que o voto do 

Thiago ficou um pouco semelhante ao meu, 

só trazendo um fato novo que é a perda de 

objeto, com o qual eu também concordo. E 

ele encaminhou para os estudos da DPLAN 

para posterior deliberação do Conselho su-

perior. O meu entendimento, a princípio, ti-

nha de a própria DPLAN já analisar o pedido 

e não o conselho porque seria uma interpre-

tação do artigo 8º da Resolução das metas”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas, no 
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caso, Dr. Diego, o art. 8º fala quando há re-

dução da equipe de pessoal, não é isso? De 

certa forma, pode até ter um impacto, mas, 

nesse caso específico, há uma alteração 

mesmo nas atribuições, eu acho que difere 

um pouquinho. Eu, nesse momento, anali-

sando as questões das metas, eu acho mais 

interessante a DPLAN fazer um estudo e 

trazer para o Conselho deliberar com mais 

elementos, com mais subsídios para ver se, 

de fato, esse Programa ADOTE UMA CO-

MARCA tem trazido uma redução, porque o 

GTI continua, por exemplo, fazendo as au-

diências dos ciclos que não conseguem fa-

zer, os atendimentos iniciais são todos fei-

tos pelo GTI. Então, tem tido uma demanda 

bem grande e aí, com o estudo, eu acho que 

a gente vai ter mais elementos para tomar 

uma decisão mais acertada. E aí, se Vossa 

Excelência concordar com essa parte final, 

pode aderir a esse ponto final já que há uma 

convergência aí nos votos”. Por unanimi-

dade, inclusive com voto do Relator, o Cole-

giado acolheu o voto-vista do Exmo. Sr. 

Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas, que 

votou pela perda superveniente do objeto do 

pedido de revisão de metas, tendo em vista 

que o GTI logrou êxito em alcançar a meta 

do 1º trimestre do ano de 2021, determi-

nando-se o arquivamento parcial dos pre-

sentes autos. Votou, ainda, pelo encami-

nhamento do processo à DPLAN para a 

conclusão dos estudos sobre o impacto do 

programa “Adote uma Comarca” nas ativi-

dades do GTI e, ainda, considerando a inau-

guração do Polo do Purus em 18.05.2021 e, 

por fim, após a conclusão dos estudos pela 

DPLAN, remeter-se ao Conselho Superior 

para análise e deliberação. 2) PROCESSO 

Nº 20000.001667/2021-DPE/AM. INTE-

RESSADO: DIRETORIA FINANCEIRA. 

ASSUNTO: RELATÓRIO FUNDEP. CON-

SELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE 

PEREIRA DE SOUZA. Após a leitura do 

voto. Não houve discussões. Por unanimi-

dade, o Colegiado acolheu o voto da Exma. 

Sra. Relatora que votou pela regularidade 

da administração do FUNDEP, exercício 

2020, com o consequente arquivamento 

dos presentes autos. 3) PROCESSO Nº 

20000.002601/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DEFENSORIA-GERAL. AS-

SUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

Nº 012/2020-CSDPE/AM. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Essa alteração, senhoras 

Conselheiras, senhores Conselheiros, foi 

trazida pelo Centro de Estágio Acadêmico 
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apenas para fins de adequação, já que 

houve aquela separação no início. O Centro 

de Estágio Acadêmico deixou de ser sub-

metido à Escola, então a Dra. Manuella 

trouxe essa proposta. Resolução aprovada 

por unanimidade. 4) PROCESSO Nº 

20000.003077/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: CAROLINE PEREIRA DE SOUZA 

E ADRIANA MONTEIRO RAMOS TE-

NUTA. ASSUNTO: MINUTA DE RESOLU-

ÇÃO QUE TRATA SOBRE O PROGRAMA 

ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. Em 

discussão, Dra. Adriana Tenuta: “Boa 

tarde a todos os Conselheiros e todos os co-

legas que estão assistindo a gente pelo 

YouTube. Nós detectamos, a partir das últi-

mas reuniões que nós tivemos, algumas in-

consistências na Resolução vigente sobre o  

Estímulo ao Aperfeiçoamento, alguns pro-

blemas que a gente continua enfrentando 

até agora e, como nosso objetivo aqui, 

nesse momento, é realmente dirimir essas 

controvérsias e ampliar o número de acesso 

a mais colegas, que mais colegas defenso-

res possam ser abarcados pelo Programa 

Estímulo ao Aperfeiçoamento. Então, nós fi-

zemos um estudo de algumas resoluções vi-

gente, não só no âmbito da Defensoria Pú-

blica, mas também no âmbito do Poder Ju-

diciário e trouxemos essa proposta que foi 

uma construção conjunta minha e da Dra. 

Caroline, Dr. Ricardo também teve acesso 

inicialmente para fazer as ponderações e 

nós trouxemos esse texto, sujeito à aprova-

ção e às considerações pertinentes dos Co-

legas”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Avaliando aqui a minuta, nós tivemos ape-

nas dois comentários. Um trazido pela Dra. 

Pollyana e, logo em seguida, complemen-

tado pelo Dr. Arlindo. Dra. Pollyana com a 

palavra”. Dra. Pollyana Vieira: “Em pri-

meiro lugar, eu queria elogiar a Carol e a 

Dra. Adriana porque a gente precisava 

mesmo dessa Resolução e ela ficou muito 

bem elaborada. O que meu deixou com um 

ponto de reflexão, que eu queria até a opi-

nião dos colegas, é a respeito dessa ques-

tão da fixação pelo Defensor Público-Geral 

dos recursos destinados ao Programa. 

Como a gente viu ali, até pelo voto anterior 

da Dra. Caroline, dentro do Fundo tem vá-

rios destinos os valores. E aí eu fico um 

pouco receosa de ficar só na discricionarie-

dade do Defensor Público-Geral. Então, por 

exemplo, antes a gente tinha na Resolução 

anterior, no mínimo, 6 (seis) vagas, a fixa-

ção de 6 vagas, então a gente tinha essa 
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garantia que seriam garantidas essas 6 va-

gas. Aí agora não tem mais essas 6 vagas 

e fica só a cargo do Defensor Público-Geral. 

Aí eu tenho um certo receio de, em um fu-

turo, o DPG falar ‘não, dessa vez, esse ano 

não vai ter recurso destinado ao estímulo ao 

aperfeiçoamento’. Eu não sei. Foi uma refle-

xão que fiz e eu queria compartilhar com vo-

cês para ver se faz sentido ou não”. Dr. Ar-

lindo Gonçalves: “Eu pensei também pare-

cido com a Pollyana. Primeiro lugar, real-

mente, é uma normativa bem interessante, 

que a gente realmente precisa aprimorar 

dentro da Defensoria Pública, então já ante-

cipo que a minha posição não é contrária à 

evolução do aperfeiçoamento ao estudo, 

entendo que realmente é um assunto que 

precisa ser debatido, mas preocupa na me-

dida em que vários pontos ficaram em aber-

tos, entre eles como ficaria essa fixação 

anual do valor. Ficaria sempre algo discrici-

onário ao DPG? E precisaria entender o que 

foi que motivou efetivamente. A Adriana 

chegou a falar da possibilidade de ampliar o 

acesso a mais colegas, o que é interessan-

tíssimo, mas, ao mesmo tempo, a gente 

acabou de ver a análise das contas do FUN-

DEP e vimos as contas num superávit ano 

passado, na ordem de 600 mil, mesmo cus-

teando todos os membros no patamar como 

é definido hoje. Então, eu acho que talvez a 

gente precisaria debater um pouco mais 

para entender o que que fundamenta algu-

mas mudanças específicas que podem ter-

minar impactando numa redução a um in-

centivo importante à pesquisa. É importante 

a Instituição ter esse olhar referente à ne-

cessidade de incentivar um membro a pes-

quisar. Nós vemos hoje temas bastante em 

destaques, inclusive em Tribunais Superio-

res. Tema custus vulnerabilis, por exemplo, 

é um tema que foi além do que acredito os 

seus doutrinadores pensaram inicialmente. 

Hoje é um tema já muito recorrente em jul-

gados, na necessidade da opinião pelo cus-

tus sobre alguns assuntos que terminam im-

pactando na vida da população vulnerável. 

A própria oxigenação a temas de relevância. 

Temos aí o caso da Petra, que voltou recen-

temente do Mestrado e trouxe temas bas-

tante interessantes na seara da Família. En-

fim. Precisamos ter em mente também que 

os gastos que um membro vai ter com a 

pesquisa, muitas vezes, vão além do paga-

mento das parcelas, com custeio pelo seu 

curso. Às vezes, ele vai precisar desembol-
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sar com bibliografias, às vezes com uma vi-

agem. Nós vemos outras instituições tra-

zendo um certo suporte, dá uma segurança 

maior para essa pesquisa, que é essencial 

para instituição. Enfim. A ideia de ampliar 

para mais membros é importante, mas é im-

portante também nós pensarmos em que 

medida nós podemos estar estreitando algo 

que já bastante ofertando hoje dentro da ins-

tituição. Então, eu confesso que fiquei bas-

tante pensativo sobre esse assunto”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Eu também queria só 

ratificar o posicionamento da Dra. Pollyana. 

Agradeço bastante pela disponibilidade da 

Carol e da Adriana. Nesse ponto específico 

eu tinha chegado a analisar e, de fato, a 

gente sabe que hoje nossa administração é 

uma administração de competência, que 

visa a incentivar os membros, a participa-

ção, mas eu acho que realmente, só pra 

gente aprofundar melhor esse quesito que 

ficou muito amplo só o critério de discricio-

nariedade do DPG. Não sei se haveria outro 

critério. Então só para publicamente deixar 

registrado aqui para que a gente possa fa-

zer esse amadurecimento maior nessa 

questão”. Dr. Thiago Rosas: “Também fa-

zer o registro que essa Resolução é um 

avanço do que nós tínhamos, então ela vai 

trazer benefícios. Queria colocar aqui tam-

bém como um ponto que lá no artigo 12, §2º, 

a gente tem uma estipulação de reembolso 

de valor, aonde, pela forma como foi colo-

cado, e eu entendo que intenção foi essa, 

foi franquear a demais membros, a mais 

pessoas participarem, além dos 6 que hoje 

participam. Porque hoje existe uma variação 

de valores, Dra. Carol, Dra. Adriana, podem 

explicar sobre isso, que existem colegas 

que reembolsam 4 mil, outros 3 mil, outro 6 

mil, e, com essa padronização de valores de 

reembolso, mais colegas, 6, 8, 10, 12, enfim, 

dentro dessa parametrização de igualdade 

entre todos, poderiam participar mais mem-

bros. Eu enxergo como intenção da norma 

aqui nesse parágrafo, desse artigo 12, que 

mais pessoas participarão. Com relação ao 

quantum, nós temos que ir para a Resolu-

ção do FUNDEP, que lá fala quanto que vai 

ser gasto, com o que e tudo o mais, as esti-

pulações. Então, eu acho que esse quantum 

tem que ser cotejado com a Resolução que 

cria e regulamenta o FUNDEP, que agora 

há pouco foi aprovado o ano de 2020. Só 

para colocar isso. Obrigado”. Dr. Arlindo 

Gonçalves: “Só queria complementar. Re-

almente, deu para captar essa ideia na pro-
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posta da Resolução em trazer um valor má-

ximo na medida em que esse valor, sendo 

reduzido, tende a possibilitar a ampliação, 

enfim, a atender mais colegas, a ter mais co-

legas incentivados pelo Programa. Só não 

ficou claro se a receita atualmente disponí-

vel, o superávit que se tem verificado no 

FUNDEP, se ele já não poderia estar con-

templando mais membros na medida em 

que, conforme nós acabamos de ouvir na 

análise das contas do FUNDEP, nós verifi-

camos que houve um superávit considerá-

vel, da ordem de 600 mil, mesmo custeando 

todos aqueles membros. Então, será que 

não se conseguiu atingir mais membros por 

uma limitação quantitativa na resolução? 

Será que não existe realmente valor dispo-

nível? Ou havendo uma proposta pela Ad-

ministração, que é possível haver um pro-

jeto. Talvez esse projeto poderia até interes-

sar mais membros. Mas será que esse pro-

jeto não deveria estar sendo colocado para 

que se reduzisse um valor em relação ao 

ano anterior? São pontos que eu acho que 

deveriam fundamentar as razões para essa 

proposta da resolução, esses pontos não fi-

caram bem claros”. Dr. Leonardo Aguiar: 

“Só tem que ressaltar que o Defensor Geral 

é o ordenador de despesas e ninguém mais 

do que quem esteja na Administração, não 

é só o Dr. Ricardo, mas os demais que, por-

ventura virão, tem que ter o controle do or-

çamento da Defensoria Pública. Então, esti-

pular um valor já fixo, no início do ano, seria 

a melhor forma de prever as despesas que 

a Defensoria (inaudível). Melhor do jeito que 

está hoje que um defensor tem uma des-

pesa, outro tem outra despesa, então torna-

se meio que desproporcional e não está ha-

vendo um tratamento isonômico entre to-

dos. E também é uma forma de abarcar um 

maior número de membro e também seria 

uma forma de a Defensoria ajudar um maior 

números de membros a se especializar. Só 

essa contribuição eu gostaria de dar”. Dra. 

Caroline Souza: “A Dra. Adriana já explicou 

muito bem. Essa proposta surge, na ver-

dade, desde o Conselho passado em que eu 

e o Dr. Ricardo já tínhamos ficado de fazer 

uma propositura de revisão da resolução 

anterior, com o objetivo de adequar, atuali-

zar as normas, enfim. Agora, nós decidimos 

pesquisar e apresentar uma proposta para 

o Conselho mais adequada, mais compatí-

vel hoje com a nossa realidade. Com rela-

ção a questão orçamentária, eu acho que eu 

queria só trazer a debate, e o Dr. Thiago fa-
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lou bem isso, e o Dr. Arlindo tem mencio-

nado, inclusive em relação ao meu voto. De 

fato, houve um superávit no Fundo, acho 

que depois até o Dr. Theo possa falar e ex-

plicar alguma coisa porque ele está ali nos 

Honorários, e ele sabe como é essa receita, 

mas a resolução prevê diversas despesas 

do Fundo, ela não se concentra unicamente 

no Programa de Estímulo. Então, quando a 

gente analisa todo o gasto do Fundo, um 

grande percentual já vai para o Programa, já 

ia para o Programa, sempre foi um incen-

tivo. Só que nós também temos outras des-

pesas, nós temos outras formas de aprimo-

rar nossa atuação sem ser por meio de um 

curso de mestrado ou doutorado. A gente 

está no Cível debatendo sistemas, formas 

de consulta, aparelhamento da Escola para 

oferta de mais cursos, então eu acho que a 

gente tem que ampliar essa distribuição 

dessa receita, o que a Dra. Pollyana ponde-

rou acho que tem relevância, eu acho que é 

no sentido de já fixar um valor para não ficar 

tão na mão do Defensor Geral e de repente 

ele falar ‘esse ano eu não quero destinar 

nada’, não ficar tão discricionário assim, eu 

acho que, se for nesse sentido, a colocação. 

Com relação aos valores, o Dr. Ricardo ana-

lisou a Resolução antes e sugeriu esses va-

lores. Obvio que a gente pode aqui pedir um 

estudo mais detalhado da Diretoria Finan-

ceira para ver qual valor pode ser destinado, 

mas o objetivo não foi, em nenhum mo-

mento, de restringir a participação dos 

membros, multo pelo contrário, foi de am-

pliar, porque a nossa última reunião foi exa-

tamente isso, só tínhamos 6 vagas e a gente 

ficou aqui debatendo muita coisa. E, dessa 

forma, o limite vai ser sempre orçamentário, 

ele não vai ser uma resolução que fixa, de 

modo ali fixo, um patamar rígido de 6 vagas. 

De repente, eu posso ter 10, 15, 20 defen-

sores usufruindo do programa, até porque a 

Defensoria, depois que o Defensor se 

forma, ele já recebe um adicional que a pró-

pria lei prevê. Então, assim. A defensoria 

ajuda no pagamento, no custeio, depois ela 

oferece um adicional pelo aperfeiçoamento, 

porque esse defensor recebe um percentual 

a mais na remuneração dele. Então, essa foi 

a ideia, o objetivo foi esse de ampliar a par-

ticipação e também direcionar os recursos 

do Fundo e priorizar também outra áreas. 

Eu não quis detalhar isso no voto, porque eu 

entendo que o ano de 2020 foi um ano muito 

atípico. Então, de repente, o que sobrou ou 
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o que se arrecadou foi dentro de um con-

texto totalmente diferente. Aliás, eu acho 

que é a primeira vez que isso é trazido para 

debate e análise dos contextos do Fundo 

dessa forma. Ano passo, acho que a gente 

teve uma apresentação, mas não chegou a 

ser distribuído. Então, assim, (falha no áu-

dio) receita do Fundo e eu acho que a gente 

tem que ponderar também esses pontos e o 

objeto do Fundo, que também não é só cus-

tear o programa de estímulo ao aperfeiçoa-

mento dos Defensores Públicos”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigada, Dra. 

Carol Souza. Eu não sei se alguém tem 

mais alguma coisa colocar, mas eu queria 

fazer algumas ponderações. E a primeira é 

parabenizar a Dra. Adriana e a Dra. Carol. 

Eu acho que isso é uma coisa que a gente 

vem há, pelo menos, 4 (quatro) anos, ou um 

pouquinho mais, discutindo e falando da di-

ficuldade da resolução do estímulo, da ne-

cessidade de aprimoramento, de adequa-

ção, então parabéns pelo trabalho. Eu tive a 

oportunidade de olhar a resolução, um 

pouco antes, e inclusive sugeri essa parte 

específica da fixação pelo Defensor Público-

Geral e o fiz, colegas, por uma simples ra-

zão, Conselheiros e Conselheiras, é que as 

despesas são autorizadas pelo Defensor 

Público-Geral, isso está claro na Lei 01 e, se 

o conselho estabelecer um percentual qual-

quer coisa diferente disso, quem vai estar 

autorizando a despesa não é o Defensor Pú-

blico-Geral, é o Conselho Superior. Então, 

essa é uma atividade que cabe ao gestor da 

Instituição. Lógico que a gente sempre pro-

cura prestigiar. Quando se propôs aqui es-

ses valores, a ideia é ampliar mesmo o nú-

mero de pessoas beneficias porque, muitas 

vezes, alguém tem um curso que é mais 

caro, um outro mais barato, mas nós está-

vamos limitados ali num número de 6 (seis) 

vagas. Dessa forma, e com trabalho inclu-

sive, o Theo não pode estar aqui, ele está 

fazendo alguns exames, mas ele tem feito 

um trabalho muito forte de sensibilizar e 

conscientizar os defensores e defensoras 

da importância do recolhimento dos honorá-

rios, que essa verba é revertida efetiva-

mente para o defensor, para a defensora, 

através da restituição dos cursos. A gente 

está trabalhando no curso de gestão para os 

defensores. A gente percebe que o defensor 

público, e isso foi até um pedido que surgiu 

da coordenação cível, lá quando a Dra. Ca-

rol estava à frente, o defensor acaba sendo 

um gestor do seu órgão de atuação. Então, 

a defensoria tem procurado um curso de 
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gestão e liderança para que cada defensor 

e defensora possa participar e possa melho-

rar a produtividade de seu órgão de atuação 

e esse curso naturalmente vai ser custeado 

com recursos do FUNDEP. Eu acho que o 

Conselho já faz o trabalho quando regula-

menta o FUNDEP e diz como se deve utili-

zar, quais recursos se deve utilizar, mas a 

maior regra vem na lei. Então, eu coloco 

aqui para vocês, por exemplo, o artigo 6º, da 

Lei 01, que ele traz especificamente a ques-

tão do FUNDEP. (leitura do artigo). Então 

aqui existe a destinação, nós já discutimos 

aqui nesse momento anterior. (continuação 

da leitura). Então recursos aqueles que não 

sejam da fonte 100, recursos que vêm do te-

souro. (continuação da leitura). Então, me 

parece aqui, aquilo que legislador quis, que 

cabe ao Conselho a fiscalização e isso, in-

clusive, foi objeto do processo anterior, que 

foi relatado pela Dra. Carol Souza, mas a 

despesa efetivamente é autorizada pelo De-

fensor Público-Geral. Mas eu posso dizer 

pra vocês, e eu assumo esse compromisso, 

que a ideia dessa Gestão é ampliar o 

acesso a cursos, nós abrimos a questão da 

pós-graduação lá naquele convênio para re-

solver a questão do estagiário de pós e de-

mos a oportunidade para que todos os 

membros, servidores, estagiários, pudes-

sem participar daqueles cursos. Então, a 

ideia é ampliar e, toda vez que a gente re-

cebe alguma demanda, a gente tem autori-

zado, sobretudo as demandas da Escola, a 

gente tem procurado deixar a Escola à von-

tade para caso queira trazer palestrantes, 

professores renomados que possam contri-

buir, que isso seja feito, e os cursos que 

cada um pede individualmente. Muitas ve-

zes, alguém vê um curso ali que é muito vol-

tado para sua área específica, a Defensoria 

Pública tem custeado, como o curso de me-

diação, a defensoria tem custeado todo tipo 

de curso. A ideia aqui de se estabelecer é 

que, quando chega no início do ano, a gente 

tenha a ideia ali, porque isso é votado na 

LOA, a gente sabe o quanto vai ficar para o 

ano seguinte, então dá dizer ‘olha, esse ano, 

dá para destinar um valor que, digamos, 200 

mil para custear, de 100 mil, de 50 mil. Isso, 

infelizmente, ou felizmente, é só o gestor 

que pode ver isso no momento em que vai 

construir o orçamento do ano seguinte. En-

tão, é por essa razão que ficou dessa forma. 

O que eu acho que é importante, e aí possa 

ser um caminho dentro dessa preocupação 

que a  ADEPAM trouxe, é de se colocar uma 

regra dizendo que os recursos destinados 
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no ano seguinte não poderão inviabilizar 

aquelas pessoas que já estão inscritas no 

Programa. Pode ser um caminho para ga-

rantir essa preocupação que a Dra. Pollyana 

trouxe. Pô, num ano autoriza ali, 50 pessoas 

participam, no ano seguinte essa pessoa 

contou com aquele apoio por conta desse 

programa e não vai ter? Então, eu acho que 

essa regra é um regra que traria uma tran-

quilidade, mas, assim, a definição do cus-

teio acho importante que ela fique realmente 

em relação ao gestor, porque ele que tem o 

controle ali da construção do orçamento que 

vai executar no ano seguinte. Esses valores 

que estão fixados aqui, essas sugestões 

que trouxeram, eu acho também que a 

gente pode deliberar aqui, eu acho que 

pode verificar quanto que, em média, sai es-

ses cursos, porque a ideia de estabelecer 

um valor fixo ali, acho que 2.500 e 1.500, a 

Dra. Adriana e a Dra. Carol Souza me corri-

jam se eu estiver errado, é de oferecer para 

mais pessoas. Então, se eu destinei ali um 

valor X, a gente vai dividir até que todas as 

pessoas tenham pedido possam ser atingi-

das. Eu acho que a gente pode deliberar, 

toda as discussão está no artigo 7º e a ques-

tão do artigo 12, que é outro ponto que a 

gente precisa deliberar aqui. Então, a gente 

pode incluir aqui na fixação que o valor que 

vai ser destinado é importante se garantir 

sempre a questão da manutenção daquelas 

pessoas que já ingressaram no Programa?”. 

Dr. Arlindo Gonçalves: “Presidente, só 

uma sugestão. Como o assunto é um as-

sunto que eu acredito que não tem tanta ur-

gência, na medida que embora o artigo final 

fale que entra em vigor na data de sua pu-

blicação e imagino que ele só venha a se 

aplicar ano que vem, eu gostaria de pedir a 

retirada de pauta para que a ADEPAM pu-

desse se aprofundar mais, para que a gente 

pudesse se inteirar mais. Reitero. Está bem 

claro a finalidade de se buscar a eficiência 

nessa proposta que está sendo feita e não 

tenho a menor dúvida com relação ao seu 

compromisso a respeito de interesses do 

Membro, não é esse ponto que está se co-

locando. Eu só queria ter um tempinho mais 

para a ADEPAM se aprofundar e trazer já 

essas questões na próxima sessão do con-

selho. Seria possível?”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Eu coloco em discussão. 

Caso todos concordem, a gente só precisa 

prorrogar a suspensão do Programa da ou-

tra Resolução. A urgência existe por conta 

disso. A gente tinha um prazo de 30 dias 

para aprovar uma nova resolução, mas se 
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todos concordarem, sobretudo quem está 

propondo, não vejo problema”. Dra. Caro-

line Souza: “Então. A gente prorrogou, tem 

uma resolução que suspendeu as inscrições 

da resolução antiga, aí tem que verificar se 

a gente vai prorrogar aquela resolução. A re-

solução está disponível desde a reunião 

passada, né?”. Dr. Thiago Rosas: “Só uma 

dúvida nesse pedido do Dr. Arlindo. Nesse 

caso, a ADEPAM vai trazer uma manifesta-

ção com elementos para subsidiar a minuta 

da resolução, seria isso?”. Dr. Arlindo Gon-

çalves: “Eu gostaria só de debater o as-

sunto com a minha diretoria porque ele me 

colocaram alguns pontos aqui, queria ter 

esse tempo para que a gente possa apro-

fundar melhor e me comprometo já de tra-

zer, não haver nenhum óbice para que esse 

assunto venha ser debatido pelo Conselho 

Superior já na próxima sessão”. Por unani-

midade, aprovada a prorrogação e conce-

dido o pedido para análise pelo ADEPAM, a 

ser apresentado na próxima sessão. Regis-

trada a saída do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar. 5) PRO-

CESSO Nº 20000.002616/2021 – DPE/AM. 

INTERESSADO: ARTHUR SANT’ANNA 

FERREIRA MACEDO. ASSUNTO: PRO-

POSTA DE ALTERAÇÃO DA RESOLU-

ÇÃO Nº 004/2018-CSDPE/AM. CONSE-

LHEIRA-RELATORA: DRA. POLLYANA 

SOUZA VIEIRA. Após a leitura do Relatório, 

manifestou-se o interessado Dr. Arthur Ma-

cedo: “Boa tarde, Dr. Ricardo. Boa tarde, 

demais Conselheiros. A proposta resumida-

mente é isso que a Conselheira-Relatora fa-

lou. Eu senti falta, eu sou um entusiasta da 

Defensoria Pública, pretendo me aposentar 

como defensor público e eu gosto de contri-

buir, trazer a debate algumas questões. 

Analisando a resolução de promoção por 

merecimento, eu verifiquei que os candida-

tos não tem a oportunidade de, antes da vo-

tação do Conselho, de se manifestar sobre 

documentos e requerimentos apresentados 

por outros candidatos e eu acho que essa 

manifestação contribui para o devido pro-

cesso legal e contribui também para quem 

vai fazer a relatoria e para os Conselheiros 

que vão apresentar os votos que vão delibe-

rar. Quando eu fiz o requerimento, eu até 

pedi abertura de um prazo para que essa 

manifestação fosse feita, pensando que a 

manifestação pudesse ser feito por escrito, 

mas, depois, até refletindo melhor, até para 

não atrasar as promoções que são muito es-

peradas pelos colegas, eu acho que poderia 
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incluir um artigo para, mediante requeri-

mento prévio de qualquer candidato, fosse 

aberto um prazo, após a leitura do relatório 

pelo Conselheiro-Relator, para que o Mem-

bro pudesse apresentar uma manifestação, 

seja por 10 minutos, 15 minutos, em relação 

ao requerimento apresentado pelo colega, 

pelo candidato. Acho que seria importante, 

até para contribuir com os votos dos conse-

lheiros-relatores e dos demais conselheiros 

que também deixam sua posição quando da 

votação da promoção. O segundo ponto é 

em relação ao mestrado e doutorado. Nós 

temos o programa de aperfeiçoamento, que 

está sendo discutido agora, acabou de ser 

suspensa aí essa discussão, e nós temos 

uma escassez de vagas. Nós temos 6 vagas 

para esse programa em um universo de 

mais de 100 defensores públicos. Então, 

pode acontecer de algum defensor público 

querer ingressar no programa de aperfeiço-

amento e não conseguir porque não tem 

mais vaga. Salvo engano, aconteceu isso 

há pouco tempo. Três defensores públicos 

estavam querendo entrar no programa, mas 

só tinham duas vagas e, normalmente, o 

Mestrado e Doutorado levam um tempo. O 

Mestrado normalmente dois anos e o Dou-

torado normalmente quatro anos. Então, é 

um tempo muito longo e, de repente, surge 

uma oportunidade para o membro de um 

mestrado que ele efetivamente precisa pa-

gar e gostaria de contar com a ajuda da ins-

tituição e ele não possa entrar. Então, o 

Membro que faz parte do Programa tem seu 

Mestrado total ou parcialmente pago pela 

instituição. Após ele terminar o Mestrado ou 

Doutorado, ele ganha um percentual na sua 

remuneração e, quando termina o mes-

trado, ele tem a pontuação igual a de um de-

fensor ou defensora pública que não fez uso 

do programa de estímulo ao aperfeiçoa-

mento, seja porque não tinha vaga, seja por-

que optou em não fazer, aí teve que custear 

o seu mestrado, custear os livros do mes-

trado, e o defensor público que foi aprovado 

no mestrado público e não teve a necessi-

dade de entrar no programa de aperfeiçoa-

mento, embora em mestrado público o de-

fensor também tenha gasto com livros e ou-

tros materiais. Então, eu acho que os dois 

concorrem em igualdade de condições, em 

igualdade de pontuações, mas eles não fi-

zeram o mestrado em igualdade de condi-

ções. Enquanto um teve o ingresso no pro-

grama e teve o apoio financeiro da institui-

ção, o outro ou fez um mestrado público ou 

mestrado pago e teve que arcar com seu 
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mestrado, seu doutorado, com seus pró-

prios recursos. Ambos os defensores, que 

ingressam tanto pelo programa quanto que 

ingressam fora do programa, trazem um re-

torno acadêmico para a instituição. Nós te-

mos vários colegas que já fizeram Mes-

trado, Doutorado, uns se utilizaram do Pro-

grama, outros não se utilizaram do pro-

grama. Então, a ideia, como já existe uma 

questão dessa na resolução quando fala 

dos professores, os defensores/professo-

res, que ingressaram numa universidade 

mediante concurso, têm uma pontuação 

maior dos que os professores que não in-

gressaram em uma universidade mediante 

concurso, dão aula, mas sem ser por con-

curso. E eu acho que nesse caso do Mes-

trado e Doutorado deveria haver também 

uma diferenciação quando o Membro entra 

pelo Programa de Aperfeiçoamento e 

quando o membro conclui o seu mestrado e 

doutorado sem a utilização do Programa de 

Aperfeiçoamento porque são poucas vagas, 

não abrange, não tem como abranger, infe-

lizmente, todos os defensores públicos e o 

membro que faz pelo programa já tem um 

retorno financeiro pela instituição, além de 

ter um ganho na sua remuneração após ter-

minar. Então, só seriam bônus. Então, eu 

acho que essa questão, essa diferenciação 

na questão da promoção, traria uma igual-

dade no sentido material falando. Esse é 

meu requerimento, Presidente”. A Relatora 

leu o voto. Nesse item assumiu a Presidên-

cia o Exmo. Sr. Subdefensor Público-Geral. 

Em discussão. Dr. Danilo Penha: “Presi-

dente, eu tendo a concordar com a Conse-

lheira-Relatora nos dois pontos propostos 

pelo interessado. Primeiro porque a impug-

nação de outros candidatos me soa um 

pouco até estranho. Porque, por exemplo, 

em concursos públicos eu não vejo isso 

acontecendo, o edital, o regramento de con-

curso público abrindo para que outros can-

didatos façam impugnação da nota atribuída 

a candidato diverso. Além disso aqui a gente 

sabe da seriedade do Colegiado e da isono-

mia que esse Colegiado sempre dá a toda e 

qualquer promoção por merecimento. A tí-

tulo de exemplo, eu relatei o voto na promo-

ção por merecimento passada, eu fui o pri-

meiro relator a relatar um processo e, lá no 

quinto processo, o Conselho verificou e al-

terou e firmou um entendimento que teve re-

flexo no meu processo. E o conselho estava 

bem atento e, de forma justa e isonômica, 

alterou isso tudo. E, de outra forma, ainda 
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que um candidato seja beneficiado pelo pro-

grama de estímulo ou não, ele não é menos 

Mestre nem menos Doutor do que qualquer 

outro. Eu acho que o sentido, a mens legis 

da resolução ao atribuir pontuação para 

quem tem mestrado ou doutorado ou pós-

graduação é, de fato, que aquele membro 

contribuiu, estudou, dedicou seu tempo em 

benefício da atuação defensorial. Então, 

Presidente, eu estou de acordo com o voto 

da Dra. Pollyana e, com a devida vênia, vou 

aderir a ele”. Dr. Arthur Macedo: “Eu ia pe-

dir a palavra, só porque o Conselheiro Da-

nilo, eu não entendi, ele disse que soa es-

tranho, mas, em nenhum momento, a inten-

ção do requerimento é desconfiar de algum 

relator. A intenção é. Em processo, a gente 

sempre vê isso, embora tenha recurso, 

sempre tem a possibilidade de uma contes-

tação. Então, a ideia é que cada candidato 

tenha a oportunidade, e aí é uma faculdade, 

ele pode exercer ou não, de se manifestar 

em requerimento de outro candidato. E, 

como eu disse, até nem seria por escrito, 

conforme eu fiz no meu requerimento, mas, 

sim, uma oportunidade de abrir um prazo de 

10 minutos para aqueles que queiram se 

manifestar no processo do outro colega, 

porque, na promoção por merecimento, a 

gente só pode falar no nosso processo, 

cada defensor tem oportunidade de falar no 

seu processo. Embora possa acompanhar a 

reunião, você não pode se manifestar em re-

lação a outros processos. Então, de re-

pente, uma coisa que o candidato vê, eu 

acho que só contribui, eu não vejo como 

atrapalhar”. Em votação, por unanimidade, 

o Colegiado acolheu o voto da relatora que 

votou pelo não acolhimento do pedido de al-

teração da Resolução 004/2018- 

CSDPE/AM nos dois pontos trazidos pelo 

requerente”. INVERSÃO DE PAUTA. 6) 

PROCESSO Nº 20000.002396/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: KARLENO 

JOSÉ PEREIRA. ASSUNTO: REVISÃO DE 

METAS – 2º TRIMESTRE. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. MARCO AURÉ-

LIO MARTINS DA SILVA. Retirado de 

Pauta, por ter sido baixado em diligência. 7) 

PROCESSO Nº 20000.002630/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: DR. LEO-

NARDO FIGLIUOLO. ASSUNTO: PEDIDO 

DE REVISÃO. CONSELHEIRO-RELATOR: 

DR. MARCO AURÉLIO MARTINS DA 

SILVA. Abertas as discussões, Dra. Caro-

line Souza: “Só fiquei na dúvida, se é pela 

não adminissibilidade do pedido em razão 

da falta de dialeticidade ou se ingressa no 
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próprio mérito ali para, porque ele fala, ele 

nem menciona a questão da fila, né, no re-

curso dele, ele pede uma revisão bem ge-

nérica”. Dr. Marco Aurélio Martins: ”Como 

a dialeticidade está ligada à causa de pedir 

recursal, é difícil diferenciar, fugir do mérito, 

mas a dialeticidade, para mim, principal-

mente pelo novo CPC, que é extensivo ao 

Processo Administrativo é condição de re-

conhecimento do Recurso, portanto, eu voto 

pelo não reconhecimento, Dra. Carol”. Dr. 

Arlindo Gonçalves: “Só um ponto que eu 

gostaria de colocar para reflexão, uma situ-

ação sui generis que acontece nesse caso. 

Me parece que acabou havendo uma inver-

são de pauta, mas, enfim, um dos processos 

parece que terminaria originando uma vaga 

que estaria disponível naquele momento 

que o defensor que está recorrendo, estaria 

disponível, ele teria conseguido vaga. Não 

sei se esse assunto termina prejudicando, 

de alguma forma, trazendo, constituindo, 

enfim, um fato novo que possa ensejar al-

gum debate. Mas é uma situação bem sui 

generis que eu ocorre”. Dr. Marco Aurélio 

Martins: “Excelência e nosso representante 

de Classe, eu também ponderei sobre isso. 

A questão toda é que o pedido de desistên-

cia do defensor ocorreu após a nossa reu-

nião, ela foi posterior”. Dra. Adriana Te-

nuta: “A questão do surgimento da vaga foi 

objeto desse pedido de reconsideração? Eu 

não vislumbrei”. Dr. Marco Aurélio Mar-

tins: “Não, não foi objeto”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Porque, pelo que eu entendi, nós te-

mos hoje um pedido de reconsideração do 

colega limitada à questão da fila? Foi isso 

que o senhor conseguiu deduzir do pedido 

dele?”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Exato. 

Esse é o pedido dele. Ele fez um pedido oral 

na Sessão, apenas um Conselheiro acom-

panhou o pedido do Defensor Leonardo e 

todos os demais compreenderam que não 

poderia ocorrer porque iria criar uma fila que 

seria prejudicial aos outros defensores inte-

ressados. E o pedido dele foi tão somente 

pedido que fosse reconsiderado a decisão 

do Colegiado no que tange à manutenção 

do pedido dele como foi feito oralmente na 

sessão”. Dra. Adriana Tenuta: “E aí no seu 

voto, Dr. Marco Aurélio, o senhor fala então 

que ele não apresenta fundamento para mo-

dificação, para que haja essa reconsidera-

ção? Então, a gente está delimitando o ob-

jeto, né? É o pedido de que ele ingresse 

numa fila e, no seu voto, o senhor está ne-
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gando ao argumento de que ele não apre-

sentou fundamentação”. Dr. Marco Aurélio 

Martins: “Exato. Ele não apresentou funda-

mentação para mudança do decisório que 

foi feito pelo Colegiado. (leitura do requeri-

mento do interessado)”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Aí, então, o que o Dr. Arlindo ponde-

rou, que seria o surgimento dessa nova 

vaga em razão da desistência do Dr. Rafael 

realmente já estaria em vigor? A existência 

dessa nova vaga?”. Dr. Marco Aurélio Mar-

tins “A vaga foi pedido posteriormente. Nós 

temos também a suspensão da Resolução 

013 pelo Colegiado, lembrando que não ob-

jeto do pedido do nosso colega”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “É só para deixar claro, escla-

recido mesmo, para não surgir nenhuma di-

vergência depois sobre o que foi pedido e o 

que a gente está votando e o surgimento 

dessa vaga. Confesso, Dr. Arlindo que fiquei 

realmente chateado com esse meu pro-

cesso, pela situação toda que nós tivemos, 

porque o colega se inscreveu no certame, 

foi deferido a um colega anterior, ele não ob-

teve a vaga por causa dessa situação e, 

posteriormente, depois que nós decidimos, 

o colega veio a pedir a desistência. Inclu-

sive, não tem nenhuma sanção, não há 

nada previsto para essa situação para o co-

lega que apresenta desistência. Enfim. A re-

solução foi suspensa pelo Colegiado porque 

realmente e aqui fazendo um elogio às dou-

toras que trouxeram a nova resolução que a 

gente vai ver depois. De 10 temas pautados 

para hoje, 3 tangem a essa resolução, nós 

3 pontos que tangem a essa resolução em 

comento”. Por unanimidade, o Conselho Su-

perior acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator 

que votou pelo não reconhecimento do pe-

dido de reconsideração. 8) PROCESSO Nº 

20000.002395/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: ADRIANA MONTEIRO DE CAS-

TRO MARTINS. ASSUNTO: REVISÃO DE 

METAS – 2ª TRIMESTRE. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FIGUEI-

REDO SEREJO MESTRINHO. Não houve 

deliberações. Por unanimidade, o Conselho 

Superior acolheu o voto do Exmo. Sr. Rela-

tor que votou pelo acolhimento do pedido 

subsidiário formulado para revisar a meta 

atribuída à 14ª Defensoria de 1ª Instância 

Cível para o 2º Trimestre de 2021 e fixá-la 

em 227 atos judiciais, número mais razoável 

frente à situação atualmente enfrentada e 

mais equânime em relação aos órgãos de 

atuação congêneres. 9) PROCESSO Nº 
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20000.005831/2020-DPE/AM. INTERES-

SADO: RAFAEL ALBUQUERQUE MAIA. 

ASSUNTO: PROGRAMA DE ESTÍMULO 

AO APERFEIÇOAMENTO. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FIGUEI-

REDO SEREJO MESTRINHO. Em discus-

são. Dra. Adriana Tenuta: “Só queria dei-

xar registrado aqui mais uma incoerência da 

nossa resolução, da resolução que está 

suspensa, que vai continuar suspensa, em 

relação a essa questão. Porque todas as 

discussões que nós tivemos eram exata-

mente em decorrência da inexistência de 

vagas suficientes para os colegas. Inconsis-

tência em que momento esse pedido foi so-

licitado. Inconsistência em que momento ele 

foi julgado porque havia a necessidade de 

amadurecimento dele de acordo com essa 

resolução e aí alguns dos enfretamentos 

que nós tivemos não tivessem acontecido 

se o colega tivesse se manifestado anterior-

mente a essa desistência. Tudo bem que ele 

está no exercício de um direito dele, mas im-

pactou no direito de outros colegas também. 

E aí, de repente, uma conversa do relator 

com o defensor interessado, nesse mo-

mento, talvez tivesse diminuído algum gasto 

de energia que a gente teve aqui, alguns en-

frentamentos. É só uma questão mesmo de 

uma ponderação, de uma reflexão para 

amadurecimento mesmo tanto do Conselho 

quanto das partes interessadas”. Dra. Carol 

Souza: “Então está claro que no voto que o 

pedido de desistência foi 29 de abril, é 

isso?”. Dr. Felipe Mestrinho: “Isso. Ele en-

caminhou por e-mail dia 29’. Dra. Caroline 

Souza: “E ainda estava pendente do ato do 

Defensor Público-Geral”. Dr. Felipe Mestri-

nho: “Ele havia determinado a remessa 

para a Diretoria Financeira quando chegou 

esse memorando com a desistência. Então, 

nem teve esse novo parecer da Diretoria Fi-

nanceira para avaliar se realmente da pos-

sibilidade ou não”. Por unanimidade, o Co-

legiado acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator 

que votou pela homologação do pedido de 

desistência do Programa de Estímulo ao 

Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos 

feito pelo Defensor Público Dr. Rafael Albu-

querque Maia, com a consequente retirada 

de seu nome da fila de ingresso do referido 

programa. E por não haver mais nada a ser 

discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conse-

lho Superior deu a presente sessão por en-

cerrada, às 16:07h. Eu, Erika Serrão Folha-

dela, Secretária Executiva do Conselho Su-

perior, degravei e digitei a presente ata, que 

vai por todos assinadas.  
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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 1º DE 

JULHO DE 2021 
 

Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 

dois mil e vinte e um, às 14h, por videocon-

ferência, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o 

Conselho Superior, eleito em 29 de novem-

bro de 2019 e empossado em 10 de janeiro 

de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. De-

fensor Público-Geral, Dr. Ricardo Queiroz 

de Paiva. Conselheiro nato. Presentes os 

Exmos. Srs. Conselheiros Natos e Eleitos 

Dr. Thiago Nobre Rosas e Dr. Marco Aurélio 

Martins da Silva, pela 1ª Classe:  Dra. Adri-

ana Monteiro Ramos Tenuta e Dr. Leonardo 

Cunha e Silva de Aguiar; pela 2ª Classe: 

Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª 

Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernan-

des Moreira da Costa  e Dr. Felipe Figuei-

redo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: 

Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente 

o  Presidente da Associação dos Defenso-

res Públicos do Amazonas – ADEPAM, 

Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gon-

çalves dos Santos Neto. Ausente justifica-

damente o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo 

Germano Ribeiro Penha. Constatado o quó-

rum regular de funcionamento do Órgão Co-

legiado, foi declarada aberta a Reunião e o 

Conselho passou a deliberar. Expediente.I 

– Aprovação da Ata da 9ª - RO – 2021. Apro-

vada. II - Comunicações do Presidente e 

dos Conselheiros. Sessão iniciada pelo 

Exmo. Sr. Subdefensor Público-Geral, Dr. 

Thiago Nobre Rosas, que franqueou a pala-

vra. Dr. Arlindo Gonçalves: “Boa tarde a 

todos e a todas. É uma palavra bem rápida 

que eu gostaria de dar. Ontem nós tivemos 

uma AGE, com uma pauta bastante reche-

ada, que terminou se estendendo ao longo 

de 6 (seis) horas e eu acredito que foi real-

mente bastante produtiva. Em que pese os 

assuntos associativos nós entendermos que 

são bastantes distintos das questões atinen-

tes ao Conselho Superior, terminam to-

cando a todos nós e gostaria só de destacar 

muito rapidamente, Presidente, que eu en-

tendo que ontem foi um momento histórico 

para nossa Associação. Nós conseguimos 

dar alguns passos muito importantes no 

amadurecimento a atuação associativa. A 

nossa AGE deliberou pela criação de uma 

diretoria de assuntos jurídicos e defesa de 

prerrogativas, o que é muito importante para 

a luta associativa e já quero destacar que 
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também escolhemos o nosso diretor que 

ocupa esse importante cargo, o Dr. Lucas 

Matos, que ocupava a diretoria de patrimô-

nio. Extinguimos a diretoria de patrimônio, 

algumas atribuições dela, que realmente fa-

ziam sentido, passamos para a Tesouraria, 

e o Dr. Lucas Matos já trazia uma importân-

cia muito grande e realmente nas questões 

jurídicas e defesa das prerrogativas passa a 

ocupar esse cargo de fato e de direito. E, 

também, nossa AGE deliberou pela contra-

tação de um escritório jurídico que vai pas-

sar a dar um suporte essencial à nossa As-

sociação a partir de agora. Então, eu acre-

dito que a Associação passa a trilhar um ca-

minho novo, passa a pode atuar em deman-

das de relevância e aí nós precisamos des-

tacar. Passamos por um momento em que 

a Defensoria sofre ataques, por exemplo, no 

seu poder requisitório, na prerrogativa do 

foro do defensor público daqui do Amazo-

nas e de outros estados também e a Asso-

ciação dos defensores e defensoras públi-

cos do Amazonas já manifestou ainda on-

tem, em AGE, a sua disponibilidade, a sua 

pretensão em estar se habilitando possivel-

mente na qualidade de amicus curiae para 

contribuir, levar sua contribuição ao amadu-

recimento do debate e, efetivamente, fazer 

a defesa de interesses tão caros, tão impor-

tantes, não só para a Associação, mas tam-

bém para a nossa Instituição, para o Asso-

ciação, para o Membro, que realmente pre-

cisa dessa defesa no âmbito judicial. Tam-

bém deliberamos sobre diversos outros 

pontos, talvez mais associativos, algumas 

questões mais peculiares. Aproveito o ca-

nal, que termina sendo bastante visto por 

associados e associadas, para também in-

formar que a AGE, ontem, deliberou pela cri-

ação de um pecúlio, um valor vai poder estar 

amparando a família do associado e da as-

sociada numa situação de falecimento ou de 

aposentadoria por invalidez. Enfim, foi um 

momento bastante importante em que a As-

sociação trouxe essa possibilidade de um 

debate bastante democrático, em que tive-

mos bastantes associados presentes que 

contribuíram com muitas opiniões, que fo-

ram realmente salutares para as delibera-

ções que foram adotadas em AGE. Obri-

gado pelo espaço, Presidente. Queria trazer 

essas breves informações, mas, posterior-

mente, a Associação vai divulgar todos es-

ses pontos. Realmente foi uma pauta ex-

tensa, então vamos levar ao conhecimento 

das associados e dos associados. VI - Mo-
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mento do Defensor, do Servidor e do Cida-

dão. Dr. Newton Lucena: “Boa tarde a to-

dos os Conselheiros e todas as Conselhei-

ras, aos quais cumprimento, respeitosa-

mente, no Presidente, em exercício, do 

Conselho Superior, Dr. Thiago Rosas. Eu 

ouvi atentamente a última reunião do Con-

selho, senhores, sobre o Programa de Aper-

feiçoamento e, desde já, eu leio aqui a ma-

nifestação para não tomar tanto tempo dos 

senhores. Na oportunidade, eu teço as se-

guintes considerações. De início, cabe lou-

var e elogiar as Exmas. Sras. Conselheiras 

Carol Souza e Adriana Tenuta por promove-

rem a ampliação e democratização, princi-

palmente, do Programa de Aperfeiçoa-

mento, quando, expressamente, não limita o 

número de vagas. Então, podemos afirmar 

que o honorários realmente serão destina-

dos à qualificação dos membros com essa 

proposta. Em que pese o espírito do atual 

DPG em promover sempre a qualificação e 

se pautar pelo princípio da impessoalidade, 

não sabemos quem será o próximo DPG, 

daqui a alguns anos, e há uma preocupação 

deste membro em não tornar o programa de 

aperfeiçoamento profundamente discricio-

nário e político. Proponho, em razão disso, 

algo totalmente conciliatório para gregos e 

troianos, de modo a conciliar tudo, para a 

administração, enfim. Penso que seja perti-

nente e ponderado, o posicionamento em 

destinar um orçamento para o aparelha-

mento da defensoria como um todo, o que 

atende a demanda da Administração, o que 

inclui membros e servidores e os estagiá-

rios. Nesse ponto, penso que 50% ou 70% 

do orçamento a ser gerido pelo próprio DPG 

e Administração traria o planejamento sufi-

ciente para que a Administração da Defen-

soria trabalhe com calma e paute todas as 

estratégias dentro de um planejamento es-

tratégico. Agora, trago a ressalva num 

ponto. Penso que uma redação no sentido 

de tornar as vagas ilimitadas, como na pro-

posta, seja o caminho democrático, isso aí 

há concordância. A minha sugestão, como 

Membro, seria o que? Aperfeiçoar a pro-

posta de resolução para separar um orça-

mento de 30% a 50% da verba do FUNDEP 

para o programa específico dos Membros. 

Então, reiterando o posicionamento das re-

latoras, as vagas seriam ilimitadas, não con-

dicionando o acesso ao orçamento e aí que 

entra o ponto de conciliação com a respon-

sabilidade orçamentária do Defensor Pú-

blico-Geral. Somente autorizaria não o 

acesso, mas ele autorizaria o pagamento 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.576 Pág. 58/136 

 

 

 

 

 

daquela margem de 30% a 40% do mês, de 

acordo com a possibilidade orçamentária 

dentro daquele limite de 30% ou 50%. En-

tão, o máximo que poderia ocorrer para os 

membros que recebem o programa de aper-

feiçoamento, que estaria naquela cota de 

30%, seria atrasar. Contudo, o membro sa-

beria que receberia em algum momento. 

Antes todos receberem do que ter a nega-

tiva do membro como, de fato, aconteceu re-

centemente. Tal prática de empenho poste-

rior já se coaduna nas hipóteses, por exem-

plo, de ajuda de custo da administração, em 

que a demora no pagamento, para se res-

peitar a responsabilidade orçamentária. En-

tão, essa proposta é altamente conciliatória, 

por que? 1 – respeita a destinação orçamen-

tária da administração para reservar orça-

mento para aparelhamento da estrutura 

como um todo da Defensoria e, enfatizo, é 

num percentual que poderia até ser até 

maior que o próprio. 2 – respeita a respon-

sabilidade orçamentária do DPG, que esta-

ria disposto a pagar somente dentro da-

quele percentual de 30% a 50%, sem incor-

rer em nenhuma responsabilidade fiscal. 3 – 

permite a ampliação e democratização do 

programa de aperfeiçoamento com um nú-

mero ilimitado de vagas, medida muito lou-

vável das relatoras. 4 – não condicionaria o 

valor do benefício. E 5 – pagaria mensal-

mente respeitando a ordem por mês e anti-

guidade no ingresso do programa. Então, aí 

se poderia se perguntar: ‘sim, mas vai atra-

sar o pagamento?’. Sabemos que iremos re-

ceber, que mal tem? Antes termos a certeza 

que iremos receber do que termo a negató-

ria. Agora, rebatendo o ponto orçamentário. 

Temos o tal do residual de meio milhão, se-

nhores, meio milhão, Conselheiros e Conse-

lheiras. Ou seja, 30% ou 50% desse orça-

mento já seria suficiente se você for anali-

sar, fazendo um cálculo simples hoje dos 

inscritos, de pagar quase dois anos, ou seja, 

você já terminaria praticamente todos os 

programas de aperfeiçoamento que já exis-

tem na Defensoria e por isso que é impor-

tante um estudo orçamentário para verificar 

o que? Os últimos anos constatando o Por-

tal da Transferência da Defensoria superá-

vit, superávit em 2020, superávit em 2019 e 

não foi pouco superávit. Então, o FUNDEP, 

com o trabalho magnífico do Dr. Theo está 

deixando um superávit fantástico para o or-

çamento do FUNDEP. Então, deixo essa se-

guinte reflexão para finalizar, senhores, 

gasto em qualificação em investimento, 
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nosso maior patrimônio imaterial que nós 

oferecemos aos assistidos é o que? Quanto 

vale o conhecimento, o aperfeiçoamento 

como um custus vulnerabilis, como do Mau-

rílio? E imagine só. Vamos pensar? Eu não 

gosto dessa ótica somente do retorno ime-

diato. Olha uma ACP, o que justificaria de 

retorno de honorários? Penso que o retorno 

ainda é imaterial, como eu falei, é incalculá-

vel. Teremos que escolher entre qualificar 

os membros para combater um novo mo-

mento, seja político, jurídico, muito recor-

rente de arbitrariedades que vem aconte-

cendo no Brasil ou economizar oferecendo 

educação, limitando ao máximo? Então, é 

isso que temos que escolher. Penso que es-

colhas acertadas sejam no sentido de ter-

mos não somente o Maurilio, mas que essa 

semente germine, nesse século, dentro da 

Defensoria do Amazonas e tenhamos 10 ou 

10 Maurílios e o caminho para isso é a qua-

lificação pelo programa estímulo ao aperfei-

çoamento dos membros da Defensoria do 

Estado do Amazonas. São as minhas consi-

derações respeitosamente e deixo a delibe-

ração e vou encaminhar para todos os Con-

selheiros para análise e reflexão sobre es-

ses pontos no momento em que for debater 

a proposta, senhores. Muito obrigado pela 

atenção”. Registrada a chegada do Exmo. 

Sr. Defensor Público, Dr. Ricardo Queiroz 

de Paiva: “Boa tarde, pode prosseguir Dr. 

Thiago, eu vou acompanhando aqui”. IX – 

Distribuição de matérias: 1) Processo nº 

20000.001xx7/2021-DPE/AM. Interessada: 

Corregedoria-Geral. Assunto: Relatório. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. 

Sr. Conselheiro Dr. Felipe Figueiredo Serejo 

Mestrinho para relatoria. 2) Processo nº 

20000.003314/2021-DPE/AM. Interessado: 

Oswaldo Machado Neto. Assunto: Proposta 

da Alteração da Resolução nº 031/2017-

CSDPE/AM. Distribuído, por sorteio eletrô-

nico, a Exma. Sra. Conselheira Dra. Caro-

line Pereira de Souza para relatoria. Ordem 

do dia. I – Relatório, discussão e delibe-

ração. 1) Processo nº 20000.003077/2021-

DPE/AM. Interessado: Caroline Pereira de 

Souza e Adriana Monteiro Ramos Tenuta. 

Assunto: Minuta de Resolução que trata so-

bre o Programa Estímulo ao Aperfeiçoa-

mento. Matéria iniciada com a leitura da ma-

nifestação da ADEPAM. Foram abertas as 

discussões. Presidente, Dr. Ricardo Quei-

roz de Paiva: “Obrigado, Dr. Arlindo. Só 

trago aquela ponderação que eu fiz na reu-

nião passada. A partir do momento que o 
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Conselho, de alguma forma, fixa um percen-

tual, acaba fixando a despesa e, como eu 

ponderei na reunião passada, essa atribui-

ção cabe ao Defensor Público-Geral en-

quanto ordenador de despesas. E lógico. 

Quando há essa fixação orçamentária, a 

concorrência na fixação de despesas, tam-

bém há a concorrência na responsabiliza-

ção. Hoje, quem é responsabilizado pela 

prática de atos que gerem ônus são os or-

denadores, no caso, eu e o Thiago atual-

mente, porque estamos Defensor Público-

Geral e Subdefensor Público-Geral, respec-

tivamente. A partir do momento que o Con-

selho parte para essa fixação, da minha 

parte não haverá problema nenhum, até 

porque eu sempre incentivei esses progra-

mas e, desde lá detrás, eu me recordo que, 

enquanto eu era Conselheiro, eu e a Dra. 

Carol Souza, sempre fomos a favor dos pro-

gramas e sempre deliberamos da necessi-

dade de reformulação da resolução e foi 

essa razão pela qual, e aí eu louvo a inicia-

tiva da Dra. Carol Souza e da Dra. Adriana, 

de trazerem a proposta. Pude contribuir de 

alguma forma e, nesse ponto, o que eu acho 

que seria interessante é, a partir do mo-

mento em se autoriza a participação no pro-

grama, para que seja, pelo menos, seja ga-

rantida a continuidade da participação. En-

tão, até eu disse isso na última reunião no 

sentido de que nunca vai se reduzir o valor 

ou se proibir a participação. Então, se está 

autorizado, por exemplo, aquele ano 10 

(dez) pessoas, no ano seguinte não é pos-

sível que o ordenador venha e direcione, 

‘não, só vai ser permitido esse ano 8’, por-

que todo mundo faz sua organização. É im-

portante que seja garantido esses 10. 

Agora, quanto a fixação do percentual, eu, 

enquanto ordenador, vejo com um pouco de 

dificuldade. E, em relação a outra sugestão 

da nossa Associação, em relação aos valo-

res, eu não vejo problema nenhum em tam-

bém rever. Eu acho que isso foi uma suges-

tão trazida e está em discussão esse valor 

do limite, lembrando que quando a gente 

eleva o limite para um valor mais alto gera 

um impacto e diminui naturalmente a quan-

tidade de pessoas que vão participar do pro-

grama. Eu acho que muito tem se pegado 

na questão do superávit, mas essa não 

pode ser a questão primária, na medida que 

o superávit reflete algo momentâneo. O que 

a gente precisa sempre trabalhar na cons-

trução de uma despesa é com a arrecada-

ção. Nós pudemos experimentar, graças a 
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Deus, nesse último ano, uma possibilidade 

de economizar as verbas do FUNDEP para 

destiná-las para cursos, para o aprimora-

mento, o aperfeiçoamento de uma forma ge-

ral, mas a gente não pode considerar esse 

superávit como sendo algo eterno, porque, 

a partir do momento que eu vou usando o 

superávit, uma hora ele acaba e aí eu vou 

ter que viver com a receita ordinária, que é 

a arrecadação que acontece com os hono-

rários. Então, eram essas as contribuições, 

a matéria está em discussão e, se não hou-

ver nenhum ponto, a gente vai para a efetiva 

análise la do artigo e eu não vejo problema 

nenhum trazer as propostas trazidas pela 

ADEPAM para votação”. Dra. Pollyana Vi-

eira: “Presidente, teve outra proposta que 

foi do número de vagas como é feito hoje na 

atual resolução. Ao invés de fixar uma por-

centagem, fixar um número de vagas mí-

nimo. Talvez seria uma solução para essa 

insegurança que gera essa discricionarie-

dade do artigo 7º”. Dra. Kanthya Pinheiro: 

“Atualmente, é feito utilizando o número de 

vagas, o máximo de 6 vagas. Até então, 

mesmo sendo dessa forma, todas as contas 

têm sido aprovadas pelo TCE, pela regulari-

dade da Defensoria, mesmo vocês sendo os 

ordenadores de despesa, o Conselho tenha 

regulamentado dessa forma. Então, eu en-

tendi de fato a questão que a ADEPAM 

trouxe, sigo do mesmo entendimento, por-

que realmente não é a questão da adminis-

tração atual, muito pelo contrário, a gente vê 

o incentivo, a competência, mas são da ad-

ministração, infelizmente, como você falou, 

assim como Fundo a gente não sabe, tem 

que levar em consideração a arrecadação 

que estar por vir, a gente também tem que 

verificar o que estar por vir, gera uma certa 

insegurança deixar a cargo exclusivo da dis-

cricionariedade do DPG. Então, eu acho 

que, mesmo que limite pelo número de va-

gas, se a gente limitar, eu gostei da redação, 

Dr. Arlindo, da proposta, toda conclusão aí 

do texto, eu acho que realmente deixa uma 

sensação. Dá para democratizar o Pro-

grama, como foi posto, e, ao mesmo tempo, 

dar essa oportunidade para as pessoas e 

não gera esse dispêndio de despesas, ge-

rando até eventual crime de responsabili-

dade pelo ordenador de despesa”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva: “Na 

realidade, Dra. Kanthya, antes de passar a 

palavra para o Dr. Thiago, as contas de fato 

são aprovadas porque há ratificação do or-

denador de despesas. A gente está pen-
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sando em um mundo ideal. Então, se o or-

denador de despesas ratificou é porque ele 

concorda com aquilo, mas a gente precisa 

rememorar que este mesmo colegiado en-

tendeu, em outra oportunidade, que a vota-

ção que é feita no atual regulamento pelo 

Conselho não vincula o Administrador no 

momento do pagamento. Eu acho que isso 

foi matéria de discussão em outra oportuni-

dade. Então, me parece até que a regra 

pode ser inócua, na medida que o ordena-

dor não vai estar vinculado a conceder ou 

não e aí esse é o maior problema, mas o im-

portante de tudo é que a gente ache um ca-

minho de tranquilidade. Repito, não é minha 

ideia, enquanto Defensor Público-Geral, fa-

zer qualquer tipo de restrição. Pelo contrá-

rio, o que se quer é ampliar a participação. 

Para se ter uma ideia, num programa que 

tinha anteriormente para ter o afastamento 

do membro era algo muito custoso para a 

instituição. Esse tipo de programa acaba 

sendo mais barato e permite que mais pes-

soas participem. Mas os dois caminhos são 

permitidos e os dois caminhos trazem con-

tribuições para a instituição. Eu acho que 

isso é o mais importante. Toda vez que um 

membro se qualifica, naturalmente isso re-

flete na defesa do assistido, nas prestação 

da atuação da Defensoria Pública e eu acho 

que isso nós precisamos fomentar. O que se 

quer aqui é democratizar. Então, quando a 

gente eleva muito o valor que se custeia, eu 

diminuo a quantidade de pessoas. Então, se 

eu definir que nós vamos, por exemplo, se o 

Conselho definir, desculpem, que vai ser fi-

xado um limite, por exemplo, de até 5 mil re-

ais, naturalmente eu vou dar oportunidade 

para menos participantes. Porque, se uma 

pessoa participa com 5 mil reais, eu vou di-

minuir porque os recursos são limitados, é 

natural. Se ele é recurso é porque ele possui 

um limite”. Dr. Thiago Rosas: “Parabenizar 

a ADEPAM pela manifestação, Dr. Arlindo, 

viu? Trouxe alternativas a nossa análise 

aqui, é importante isso e eu gostei bastante 

da segunda hipótese, Dr. Alindo, que não 

está numerado aqui, mas que é aquela ga-

rantia que a Dra. Pollyana colocou na fala 

dela de não haver retrocesso. Seria uma ve-

dação ao retrocesso que eu acho que é isso 

que muito colegas têm receio, de que nós 

retrocedamos e eu gostei dessa redação 

porque ela não fixou percentual, mas garan-

tiu o mínimo, e não permite que retroceda 

isso e sim vá adiante com os valores que 

vão ser fixados no artigo 12. Essa é a mani-
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festação”. Dra. Caroline Souza: “A pro-

posta de fixação de um percentual mínimo, 

como se chegou a esse patamar mínimo de 

30%, levando em consideração todas as 

despesas que deveriam ser custeadas pelo 

Fundo de acordo com o que está na resolu-

ção do próprio Fundo da Defensoria? As-

sim, a Escola, Dr. Ricardo depois me fale, 

existe um percentual destinado à Escola Su-

perior da Defensoria para que ela possa ge-

renciar todos os outros cursos que a Defen-

soria poder ofertar não só para os membros 

mas também para os servidores? Como é 

que seria a fixação desse percentual le-

vando em consideração a própria resolução 

do Fundo da Defensoria? Era isso que eu 

queria entender. Tanto o Colega veio aqui e 

se manifestou sugerindo 30/50, a ADEPAM 

sugeriu 30 ou um outro patamar e eu queria 

entender de onde é que surgiu esse valor, 

esse percentual, levando em consideração 

a resolução do Fundo e todas as despesas 

que ela deve abarcar”. Dr. Arlindo Gonçal-

ves: “Dra. Carol, na verdade, nós trouxe-

mos várias propostas, essa é uma delas que 

consta na manifestação da ADEPAM e essa 

proposta surge exatamente pegando os nú-

meros de 2020, considerando os valores 

disponíveis em 2020. Na verdade, ficou até 

um pouco abaixo disso, mas seria um valor 

suficiente naquele momento para custear a 

todos os colegas que conseguiram ter o 

acesso ao programa estímulo ao aperfeiço-

amento, mas, claro, isso seria a fixação de 

um percentual mínimo. A sugestão é que 

exista um piso para que não fique a uma dis-

cricionariedade absoluta. Essa é uma das 

sugestões que foi colocada pela ADEPAM”. 

Dra. Caroline Pereira: “Esse percentual foi 

com base nas 6 vagas de hoje? Referente 

às mensalidades das 6 vagas? É isso? Dos 

ingressos que já foram deferidos?”. Dr. Ar-

lindo Gonçalves: “Considerando os núme-

ros de 2020, a gente verificou um percen-

tual, eu acho que não chegava a 30%, mas, 

a partir daí, nós sugerimos, inclusive houve 

um saldo bastante positivo, né? Naquele 

momento, a ADEPAM, perdão, a Instituição, 

a Defensoria Pública conseguiu fazer todos 

os custeios atinentes ao FUNDEP e conse-

guiu saldar também todos os compromissos 

com o Programa Estímulo ao Aperfeiçoa-

mento”. Presidente, Dr. Ricardo Queiroz 

de Paiva: “Obrigado. Vou colocar em vota-

ção. A gente tem a proposta originária, que 

é a que consta na resolução. Nós temos 4 

propostas trazidas pela ADEPAM eu vou 

trazer uma 6ª proposta que é a manutenção 
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do caput do jeito que está. Vou até ver aqui 

como construir a redação aqui, mas é dizer 

que o valor destinado para o programa 

deve, no mínimo, garantir a manutenção de 

todas as pessoas que já estão inseridas no 

programa no ano anterior, então para o ano 

seguinte, que aí evita o retrocesso. Então, 

são essas 6 propostas que têm para votar. 

Está claro para todo mundo? A 1ª proposta 

é a redação da resolução como está. A 2ª 

Proposta, que é a 1ª da ADEPAM, essa do 

limite de 30%. A 3ª proposta é aquela que 

dizem que vão ser custeado, ao menos 6 

despesas. A 4ª proposta diz que o Defensor 

Público Geral, anualmente, no mês de ja-

neiro, indicará o valor total de recursos des-

tinados ao programa, ressalvado que a re-

cusa de inscrição de membro no programa 

ou de pagamento daqueles já inscritos deve 

estar vinculada a indisponibilidade finan-

ceira e, caso haja superávit nas verbas do 

FUNDEP, apurada ao final do ano, será re-

alizado o pagamento. Essa é a pior de to-

das, é que determina o pagamento, mas é 

essa a proposta. A 5ª proposta é o Defensor 

Público Geral, anualmente, no mês de ja-

neiro, indicará o valor total de recursos des-

tinado ao programa, que não poderá ser in-

ferior a 30% das verbas do FUNDEP e o pa-

rágrafo único diz que não poderá ser inferior 

ao percentual mínimo de 10 (dez por cento), 

do número total de Defensores Públicos na 

carreira.  E a 6ª proposta, que é a que eu 

estou trazendo que é para respeitar as pes-

soas que já estão no programa. Se passar 

essa, depois a gente constrói a redação. Só 

queria chamar a atenção para o seguinte. 

Que, com o aumento desses valores, de 

1.500, a gente olhando para o programa 

como funciona hoje com 6 vagas. Então, di-

gamos que eu tenha 6 beneficiários rece-

bendo 4.500 por 12 meses, a gente está fa-

lando de algo em torno de 304 mil no ano, 

isso é mais que a arrecadação do FUNDEP, 

arrecadação ordinária do FUNDEP. Então, 

é aquilo que eu disse. Hoje, a gente pode 

até ter o superávit para utilizar, mas, para 

frente, não necessariamente vai ter o supe-

rávit e o programa pode se tornar inviável. O 

valor mais baixo, quando se permitir, é que 

mais pessoas participariam desse pro-

grama”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Presi-

dente, me permite. Eu acho que a preocu-

pação das propostas da ADEPAM não ex-

cluem a sua proposta. A sua proposta é, eu 

lembro que realmente o senhor já havia ma-
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nifestado essa disposição em manter sem-

pre o patamar do ano anterior. No caso da 

proposta da ADEPAM seria exatamente 

manter um patamar mínimo também. Então 

eu gostaria só de fazer uma alteração nas 

propostas da ADEPAM no sentido de acres-

centar, também incorporar, essa sua suges-

tão como §2º ou §1º, enfim. Mas que elas 

não excluam essa sua sugestão. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito, Dr. Ar-

lindo. Mas a minha sugestão é que seja so-

mente isso, né? Que não teria um percen-

tual mínimo. Dr; Arlindo Gonçalves: “Ma-

nifesto interesse nas 4 de incorporar essa 

sua sugestão e a 5º com essa sugestão”. 

Dr. Leonardo Aguiar: “De todas as propos-

tas que foram formuladas aí, ainda me gera 

muitas dúvidas com relação à atribuição do 

Conselho de gerar despesas para o Fundo. 

Se qualquer alteração nas despesas já pre-

viamente estabelecidas na lei que criou o 

Fundo, se o Conselho teria essa atribuição, 

principalmente como pretender avançar di-

zendo o percentual que deve ser aplicado, 

não deve ser aplicado, quanto deve ser apli-

cado, comprometendo, inclusive, uma atri-

buição que não é nossa, mas do gestor da 

instituição, Defensor Público-Geral. Então, 

realmente eu estou com muitas dúvidas 

ainda, Presidente. Ainda não me sinto se-

guro nem de dizer qual proposta seria me-

lhor adequada para não comprometer ou in-

vadir a atribuição dos colegas que estão 

hoje na Administração. Então, eu queria que 

fosse melhor debatido. Inclusive, nessa pro-

posta que foi formulada, estou com uma dú-

vida. O Defensor Geral irá dizer o valor que 

será aplicado ao programa, mas garantindo 

os que já estão. Então, todos os anos vai ser 

isso e abrindo mais vagas, seria isso?”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Se houver 

uma alocação maior de recurso, sim. Pelo 

menos garantir quem já está no programa e, 

se houver mais recurso que o valor que eles 

têm, há a possibilidade, sim, de se fazer 

isso. É importante que todas as despesas 

sejam compatibilizadas, né? A Dra. Carol 

Souza até questionou se há um limite espe-

cífico para a ESUDPAM. Na realidade, Dra. 

Carol, quando a ESUDPAM traz a proposta 

dos cursos que quer fazer a gente encaixa, 

a gente adequa dentro da realidade orça-

mentária do FUNDEP e isso é algo muito 

constante, a construção das despesas con-

forme elas acontecem. O que nós fazemos 

no anterior, da mesma forma que existe, a 

gente faz a LOA porque, mesmo sendo um 

Fundo, ele entra na Lei Orçamentária Anual 
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e lá a gente indica como a gente pretende 

gastar o recurso, porque aí a gente abre a 

despesa a partir disso. Então, a gente pre-

cisa fazer uma programação anterior pra di-

zer ‘olha, no ano seguinte, tanto vai ser des-

tinado para ação tal, tanto vai ser destinado 

para cursos, tanto vai ser destinado para 

aparelhamento da instituição e tanto vai ser 

destinado para os cursos’. A gente já faz 

isso no ano anterior porque isso faz parte da 

LOA, construção da lei orçamentária anual 

que é aprovada pela Assembleia Legislativa 

do Estado do Amazonas”. Dra. Caroline 

Souza: “Pela proposta 6, Ricardo, só man-

teria o que já há, já existe. Então, hoje já 

existe esses colegas que já estão no orça-

mento seguinte, vai se analisar o que, ga-

rantindo esse mínimo e mais alguma coisa 

e aí essa sobra que abriria inscrição para 

novas inclusões de colegas no programa”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Exata-

mente. Só que tem uma diferença porque 

hoje a gente não tem uma previsibilidade do 

valor do curso e aqui a gente tem um limite. 

Então a gente já sabe quantas pessoas vai 

ser possível custear no máximo. Então isso 

traz também alguma tranquilidade para as 

pessoas que não tentar se candidatar para 

o programa”. Dr. Felipe Mestrinho: “Eu 

acho que essas dúvidas que até a gente 

está tendo me parecem naturais por conta 

dessa mudança de metodologia e fixação 

de número de vagas para um porcentagem 

do orçamento. Na metodologia anterior de 

fixação do número de vagas, a gente esbar-

rava na questão que o Conselho havia en-

frentado que acabou formando uma fila e, a 

partir daí, o gestor iria verificar se seria pos-

sível ou não realizar o pagamento. Então, de 

fato, talvez se torne de certa forma inócua a 

determinação de que seja tantos por cento 

destinado especificamente a isso, sendo 

que na forma como o presidente colocou, de 

pelo menos garantir quem já está, já traria 

uma certa segurança. E outro ponto tam-

bém que merece elogio da proposição das 

conselheiras é o fato de estabelecer esse 

período e que o Defensor Público-Geral vai 

publicar o quanto vai ser destinado e esta-

belecer isso já traz uma certa segurança 

para os colegas no sentido de um eventual 

controle dessa destinação. Então não fica 

algo de todo incerto. Então, a partir do mo-

mento que o Defensor Público diz que de-

terminado valor do orçamento vai ser desti-

nado é cabível um recurso, por exemplo, 

para o Conselho para que esse número 

possa discutido, para que a pessoa possa 
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expor melhor as razões pelas quais ele está 

destacando determinado valor e não outro. 

Então permite um certo controle, ainda que 

não se fixe um percentual mínimo. Então, só 

para trazer à luz esse ponto que eu acho 

que traz alguma segurança, essa fixação de 

período no início de cada a divulgação, essa 

publicidade”. Dra. Caroline Souza: “Outro 

ponto que o Dr. Felipe falava me fez relem-

brar isso também já foi dito. O que que a 

gente deliberou? Que o Conselho analisaria 

se aquele defensor, defensora, preenchia 

ou não os requisitos para inclusão no in-

gresso. A gente não adentrava também na 

questão orçamentária, mesmo havendo um 

número mínimo na resolução anterior, que 

eram 6 vagas, a gente já decidiu aqui que a 

questão orçamentária realmente ficaria a 

cargo do Defensor Público-Geral, tanto que 

a gente só analisa se tem ou não tem, se ele 

preenche ou não preenche os requisitos de 

ingresso e se há ou não as vagas, a gente 

não ficava discutindo a questão orçamentá-

ria aqui, né?”. Dr. Felipe Mestrinho: “E nem 

era o número mínimo, era o número má-

ximo. No máximo 6, não havia um mínimo”. 

Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu queria só 

lembrar, o Theo não estava aí antes, que o 

Fundo é muito fluido. Então, nós tivemos al-

gumas ações aonde a pecúnia entrou um 

pouquinho mais para a Defensoria Pública, 

porque a gente está falando do superávit, 

né? E nem sempre isso pode ocorrer. Então, 

pode até majorar, o aumento pode até ser 

maior, mas a gente tem que lembrar o que 

Fundo é fluido, ele varia muito dependendo 

da situação que a gente se encontra. Era 

uma colocação que eu queria colocar. A 

gente falou muito do valor, da sobra do 

Fundo e eu queria lembrar disso porque, 

quando eu estava na DAJAI, os honorários 

entraram para a Defensoria Pública, alguns 

até parcelados, pelo valor do sucumbente 

para arcar, mas eu queria lembrar isso, tá, 

gente? Para ficar bem claro já que tudo fica 

registrado e parece que um valor que ficou 

sobrando ali é comum, mas era só essa 

apontamento que eu queria colocar”. Por 

maioria, o Conselho acolheu a 6ª proposta, 

vencidos os votos das Exmas. Sra. Conse-

lheiras Dra. Pollyana Souza Vieira e Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda que votaram 

pela proposta nº 3. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Outro ponto que também tem é a fi-

xação do valor. Eu acho que, de fato, é pos-

sível sim aumentar, a gente só precisa reti-

ficar qual seria esse valor”. Dra. Adriana 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.576 Pág. 68/136 

 

 

 

 

 

Tenuta: “Hoje tem uma média de valor de 

quanto a gente está gastando fazendo re-

embolso de mestrado e doutorado só para 

eu ter uma ideia dos valores atualizados?”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu não sei 

lhe dizer de cabeça qual o valor que está 

sendo destinado”. Dr. Thiago Rosas: “A 

Dra. Pollyana pode responder para gente já 

que ela passou recentemente por esse pro-

cesso”. Dra. Pollyana Vieira: “Era integral, 

era o valor que era o Mestrado, não tinha um 

valor mínimo fixado na resolução. Aí, por 

exemplo, o Mestrado variava entre 2.500 a 

3.500, o Doutorado de 4.000 a 4.500, de-

pende muito da faculdade, mas é mais ou 

menos isso”. Dra. Kanthya Miranda: “Eu 

acompanhei o programa do Mestrinho, tinha 

que fazer aquele acompanhamento e auto-

rização, era 3 mil quinhentos e alguma coisa 

e o da Ellen também, agora que eu acom-

panho. Sendo que a Ellen não recebe 

100%, então o valor dela é 75%. O valor da 

mensalidade cheia é 3 mil. Os Mestrados 

que eu acompanhei foram acima de 3 mil re-

ais, só que o dela, como é 75%, o último pa-

gamento que eu autorizei foi 2.665. São os 

dois parâmetros que eu tenho”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “A proposta trazida pela 

ADEPAM é 3.000 e 4.500”. Dra. Caroline 

Souza: “Esse valor está bem similar à reso-

lução que a gente pegou, que é a do Tribu-

nal Regional Federal, do TRF, esses limites 

estão dentro do que a gente pegou mesmo. 

A gente pegou várias resoluções e as que 

tinham limite era esse valor aí. A nossa re-

solução vigente fala que o valor varia de 

acordo com o CAPES”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Eu acho que a diferença en-

tre essa resolução para a do Tribunal Regi-

onal Federal é que aqui tem o CAPES, né? 

E aí ele varia o valor que está sendo, de 

fato, os valores não são tão altos. Uma su-

gestão que eu traria seria o valor de 2 mil 

para mestrado e de 3 mil para doutorado. É 

um acréscimo pequeno, mas eu tenho cer-

teza que, quando a gente soma tudo isso 

para ver o valor que vai ser destinado, dá 

um reflexo grande e já é uma contribuição 

para um mestrado, para um doutorado. É 

um grande incentivo e a gente ainda permite 

que mais pessoas participem. A ideia é am-

pliar. Quando se traz esse limite, a ideia é 

que passe, que sejam mais de 6 pessoas, 

porque hoje são beneficiados apenas 6 e, 

quando traz esses valores, a gente conse-

gue pensar que vai ter um alcance maior. 

Todos concordam?”. Dr. Felipe Mestrinho: 

“Eu acredito que 2 e 3 já seja razoável para 
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incentivar o Membro ao aperfeiçoamento, 

que atende a finalidade e também acompa-

nho a tendência que a gente tem visto de 

mais membros buscarem, tanto que teve aí 

recentemente falta de vaga. Então, eu acre-

dito que isso esteja razoável, 2 e 3”. Apro-

vada por unanimidade a proposta do Presi-

dente. Resolução aprovada. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Então, a gente supera 

a questão da Resolução. Queria parabeni-

zar mais uma vez a Dra. Adriana e Dra. Ca-

rol Souza pelo exímio trabalho, agradecer a 

contribuição da nossa Associação, foi im-

portante trazer essa outra visão, Dr. Arlindo, 

muito obrigado. Isso trouxe uma visão para 

o Conselho do que os defensores também 

pensam. Eu que toda vez que a gente am-

plia o debate quem ganha é a Defensoria 

Pública”. Registrada a saído do Exmo. Sr. 

Defensor Público-Geral, Dr. Ricardo Quei-

roz de Paiva. 2) Processo nº 

20000.002396/2021-DPE/AM. Interessado: 

Karleno José Pereira. Assunto: Revisão de 

Metas – 2º Trimestre. Conselheiro-Relator: 

Dr. Marco Aurélio Martins da Silva. Abertas 

as discussões. Dra. Caroline Souza: “Uma 

dúvida. Ele pede a revisão da meta que nós 

fixamos e ele propõe, ele sugere algum va-

lor de revisão de redução, qual seria a redu-

ção?”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Ele su-

gere a redução de 50%, Dra. Caroline”. Dra. 

Caroline Souza: “Ah, em percentual ele 

fala”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Em per-

centual. E ele coloca isso em relação ao pe-

ríodo pré-pandêmico e tanto a coordenado-

ria quanto a DPLAN informam que já houve 

uma redução de 60% ao período que ele in-

dica. E o Dr. Messi, que foi o principal fun-

damento da minha negativa, além da proxi-

midade do alcance da meta, ele coloca a ne-

cessidade dos defensores na área criminal 

pode observar a nova redação do código de 

processo penal, aonde existe a revisão da 

manutenção dos réus presos”. Dr. Caroline 

Souza: “Olhando aqui aquele dados que 

nós analisamos enviado pela DPLAN das 

metas e a DPLAN coloca aqui que, se a 

meta era 171, a estimativa é que ele faça 

nesse indicador 155 atos. Ou seja, 90% do 

cumprimento da meta ele já se torna elegí-

vel, então realmente não faz sentido. É uma 

redução muito grande essa proposta dele”. 

Dr. Marco Aurélio Martins: “Se for analisar 

os dados pré-pandemia, Dra. Carol, inclu-

sive a redução colocada pela DPLAN e pelo 

Conselho foi maior do que ele requereu. 

Houve uma redução de 60%. Ele referência 
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ao número de processos anterior à pande-

mia, inclusive essa redução foi maior do que 

foi proposta, só que ele está considerando 

171 atos e não os dados anteriores, ao pe-

ríodo pré-pandêmico”. Dra. Caroline 

Souza: “Ele propõe uma redução em cima 

da redução que o Conselho já efetuou por 

conta desse período pandêmico”. Dr. Marco 

Aurélio Martins: “Exatamente, ele faz isso, 

mas a fundamentação dele para isso é a re-

dução dos dados anteriores, ele não usa os 

dados após a fixação das metas com a re-

dução de 60%”. Por unanimidade, o Colegi-

ado acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que 

votou pelo indeferimento do pleito principal 

do recorrente e manutenção das metas fixa-

das e, e em relação ao sigilo dos presentes 

autos, como exposto em decisão anterior, 

compreendeu inexistir fundamentos para se 

reduzir o princípio administrativo da publici-

dade.3) Processo nº 20000.003354/2021-

DPE/AM. Interessada: Defensoria Geral. 

Assunto: Estudo Projeto Piloto Atendimento 

Cível. Conselheiro-Relator: Dr. Thiago No-

bre Rosas. Abertas as discussões. Dra. Ca-

roline Souza: “Primeiramente, parabenizar 

a DPLAN pelo estudo. Em que pese meu 

nome esteja como interessada, essa foi 

uma deliberação do Conselho Superior 

quando nós aprovamos a meta do 2º Tri-

mestre, em que a gente observa e já vem 

observando que, em algumas defensorias, o 

resultado de atingimento das metas está 

muito aquém do esperado, com um número 

mínimo de atos. Então assim. O estudo é 

importante para subsidiar o Colegiado nas 

decisões de fixação das metas. Eu acho que 

esse é um estudo que a gente consegue en-

tender e visualizar bem e nos dá substrato 

para segunda-feira, inclusive, aprovar a 

meta desse órgão de atuação, nós estamos 

falando aqui da nota do segundo trimestre, 

da meta vigente, mas está em pauta a apro-

vação do próximo trimestre. Então, louvável. 

Eu lembro que também foi solicitado o es-

tudo de algumas outras defensorias e eu 

acho que está pendente de conclusão da 

DPLAN. Com relação ao agendamento on-

line do cível, eu analisei e verifiquei que al-

gumas mudanças foram feitas no site já, 

mas realmente não foi cumprida integral-

mente. Eles já apresentaram um calendário, 

quanto a isso eu não tenho objeção e gostei 

do voto do Dr. Thiago porque eu achei que 

proposta sugerida pela DPLAN de redução 

da equipe do defensor não me parece a so-

lução mais adequada para a gente tentar 

entender o problema. Porque é o mesmo 
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que falar ‘tudo bem, o número que você me 

apresentou está ok, só que pra isso você 

não precisa dessa equipe, eu vou tirar al-

guém daí’. E, na verdade, a gente está fa-

lando que o número não está bom, que a 

gente precisa de mais, que a gente precisa 

de uma atuação mais proativa e eu acho 

que o voto é nesse sentido. Então, parabe-

nizo a DPLAN porque sei que são muitas 

demandas, mas conseguiu fazer um estudo 

que nos traz dados e nos dá um suporte 

para fixação das metas e visualizar o todo. 

Inclusive foi ouvido o colega e lá ele fala al-

guns atos, algumas coisas que ele costuma 

praticar e não estão no relatório e eu acho 

que isso, Dr. Thiago, a gente já tem que 

ponderar na reunião de segunda-feira. No 

próximo trimestre, se houver necessidade 

de inclusão de algum ato no sistema de re-

latório no indicador dessa, a gente tem que 

ponderar lá na frente, mas essas eram as 

minhas considerações. Parabenizar pelo 

estudo e eu acho que assim a gente avança 

a instituição, o Colegiado entende melhor, 

tem dados melhores para fixar inclusive as 

metas, porque a gente fixa as metas aqui 

em abstrato”. Registrado o retorno do Exmo. 

Sr. Defensor Público-Geral, Dr. Ricardo 

Queiroz de Paiva. Dr. Marco Aurélio Mar-

tins: “Primeiro, Thiago, eu queria falar que, 

em alguns momentos, eu me sinto orgu-

lhoso, e eu sei que o orgulho não é uma 

coisa assim muito de a gente ter, algumas 

pessoas têm uma visão diferente de orgu-

lho, mas me sinto orgulhoso de estar na 

DPEAM. Um dos motivos de eu vir para a 

Defensoria Pública e não optar pelo Ministé-

rio Público foi justamente uma visão mais 

humana do trato das pessoas porque aí a 

gente não fica, como diz minha mãe, coisifi-

cando as pessoas, a gente deixa de tratar 

as pessoas como nós deveríamos tratar a 

nós mesmos. E, nesse sentido, até como 

você estava falando, que os direitos huma-

nos está ligado diretamente à Defensoria 

Pública na Constituição, não é apenas a De-

fensoria Pública Especializada que trata dos 

Direitos Humanos. Nós temos como regra 

todas as Defensorias Públicas da Defenso-

ria Pública lidando com Direitos Humanos, 

seja na área cível, até muitas vezes com di-

reito indisponíveis, na área de família, que 

nós fazemos uma repartição dentro da área 

cível a área de família, na área de execução 

penal, na área do idoso, em todas as áreas. 

O raciocínio que nós temos de valorização 
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e de divisão estratégica da defensoria pú-

blica ligada à Direitos Humanos eu acho 

muito importante. Destaco que, quando o 

Áquila, presente na Defensoria Pública, eu 

coloquei a necessidade que fosse estabele-

cido uma meta mínima. Não apenas que nós 

tivéssemos uma compensação em pecúnia, 

mas que, quando essa meta não fosse al-

cançada, tivesse a aferição do porquê essa 

meta não foi alcançada, que seria a meta 

mínima a ser alcançada por uma equipe. 

Por que eu coloquei isso? Porque, muitas 

das vezes, o defensor público é o gestor da 

equipe e esse defensor, não estando no pe-

ríodo adequado da sua vida, passando por 

dificuldades, sejam emocionais, sejam de 

saúde física, isso reflete em toda a equipe. 

Quanto menos a equipe, maior esse reflexo. 

E nós temos como regra apenas um órgão 

de execução em cada Defensoria Pública, 

ou seja, o reflexo da situação pessoal de um 

colega na equipe é muito grande, direto. Às 

vezes, nosso colega não está afastado, não 

tem a necessidade de um afastamento mé-

dico e continua produzindo. Eu acredito que 

a gente tem que começar a colocar já no 

nosso radar a necessidade de atuação mí-

nima das Defensorias Públicas e a justifica-

tiva de porque elas não foram alcançadas e 

isso deveria constar dentro de um ato do 

Conselho. De outro lado também, queria co-

locar que a Corregedoria iniciou as correi-

ções, tendo por indicador as defensoria que 

não alcançaram as metas. Eu coloquei isso 

na reunião passada, nós estávamos com o 

quórum um pouco mais baixo, até foi um 

questionamento feito pelo Dr. Leonardo e 

nós começamos as correições justamente 

nessas defensorias que não alcançaram as 

metas para que a gente possa identificar a 

motivação. Essas são as ponderações que 

eu gostaria de fazer, muito obrigado e para-

béns pelo voto, Dr. Thiago”. Por unanimi-

dade, o Conselho acolheu o voto do Exmo. 

Sr. Conselheiro-Relator que votou 1. Diferir 

a mudança da equipe da 1.º DPEDH pelo 

prazo de 90 (noventa) dias; 2. Criar grupo 

de acompanhamento estratégico no âmbito 

do CSDPE, com prazo de 90 (noventa) dias, 

presidido pela Corregedoria Geral, com-

posto por dois Conselheiros e DPLAN, para 

sugerirem pautas à 1.ª DPEDH, preferenci-

almente na adoção de práticas exitosas por 

outras defensorias de direitos humanos das 

demais unidades da federação; 3. Reco-

mendar ao Titular da 1.ª DPEDH a adoção 

de medidas de incremento na atuação da 

pauta de direitos humanos, podendo seguir 
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os indicativos do grupo de acompanha-

mento estratégico do CSDPE; 4. Após o 

prazo de 90 (noventa) dias, o grupo de 

acompanhamento estratégico do CSDPE 

apresentará relatório a este CSDPE na ses-

são seguinte à conclusão do prazo, com pa-

recer sobre possíveis ações e medidas para 

deliberação; No que se refere ao indicativo 

do titular da 1.ª DPEDH, acerca de atos ex-

trajudiciais não serem computados para fins 

de meritocracia, tal objeto encontra-se no 

bojo do Processo n.º 20000.002474/2021-

36, também de relatoria do signatário, e será 

pautado assim que as diligências foram 

cumpridas. Portanto, será objeto de debate 

deste CSDPE em breve, motivo pelo qual 

deixou de aprofundar a temática. Quanto ao 

agendamento on-line do atendimento inicial 

cível (Memo n.º 119/2021/DPLAN), ante as 

diligências cumpridas pela DPLAN, com o 

calendário de implementação, acolheu inte-

gralmente as sugestões apresentadas. Por 

fim, o Colegiado decidiu, por unanimidade, 

escolher os membros da Comissão suge-

rida pelo relator e acolhida pelo Colegiado, 

sendo sorteados, portanto, os Exmos. Srs. 

Conselheiros Dr. Thiago Nobre Rosas e Dr. 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar. 4) Pro-

cesso nº 20000.001xx4/2020-DPE/AM. In-

teressada: Corregedoria-Geral. Assunto: 

Relatório. Conselheiro-Relator: Dr. Theo 

Eduardo Ribeiro da Costa. Retirado de 

pauta. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Aproveito para agradecer mais uma vez to-

dos os conselheiros e conselheiras, foi 

muito boa a reunião, uma reunião num 

tempo razoável e nós conseguimos votar te-

mas importantes, com toda certeza temas 

que vão contribuir muito para o engrandeci-

mento da Defensoria. A gente tem uma pró-

xima reunião na segunda-feira para conti-

nuidade da votação da meritocracia, já con-

versei com alguns coordenadores, já fiz o 

convite, vou refazer para os que eu não con-

segui falar, estou verificando com a DPLAN 

todos os  pontos que foram trazidos e aí a 

gente parte lá da 21ª Defensoria criminal, 

termina a área criminal, vai para a área das 

especializadas e para as defensorias de fa-

mília e eu me recordo até que a Dra. Carol 

Souza trouxe um ponto em relação aos nú-

cleos e o que que aconteceu, Dra. Carol 

Souza? Porque nós ainda não trouxemos as 

propostas dos núcleos? Porque eu tinha pe-

dido para fazer uma reunião com todos os 

coordenadores de núcleo para uniformizar a 

atuação dos núcleo, né? Hoje, cada núcleo 
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atua de uma forma diferente e, infelizmente, 

eu ainda não consegui conciliar minha 

agenda com coordenadores, marquei essa 

reunião já para o dia 13 de julho e pedi que 

tanto o Thiago quanto a DPLAN entrassem 

em contato e eu aproveito que aqui já tem-

pos o Dr. Arlindo que é o Coordenador do 

Núcleo da Saúde, se o senhor puder já dei-

xar registrada essa data de 13 de julho, às 

9h. Nós já vamos começar a tentar uniformi-

zar essas defensorias e aí, no próximo tri-

mestre, fica mais fácil trazer as metas os nú-

cleos. Então, foi por essa razão que não se 

trouxe. E por não haver mais nada a ser dis-

cutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho 

Superior deu a presente sessão por encer-

rada, às 15:55h. Eu, Erika Serrão Folhadela, 

Secretária Executiva do Conselho Superior, 

degravei e digitei a presente ata, que vai por 

todos assinadas.  

 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 14 DE 

JULHO DE 2021 
 

Aos catorze dias do mês de julho do ano de 

dois mil e vinte e um, às 14h, por videocon-

ferência, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o 

Conselho Superior, eleito em 29 de novem-

bro de 2019 e empossado em 10 de janeiro 

de 2020, sob a presidência da Exma. Sra. 

Conselheira Decana do Colegiado, Dra. 

Adriana Monteiro Ramos Tenuta. Presentes 

os Exmos. Srs. Conselheiros natos e elei-

tos, Dr. Marco Aurélio Martins da Silva 1ª 

Classe:  Dra. Adriana Monteiro Ramos Te-

nuta; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano 

Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pereira de 

Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ri-

beiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. Fe-

lipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª 

Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vi-

eira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. 

Presente o Presidente da Associação dos 

Defensores Públicos do Amazonas – ADE-

PAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Ar-

lindo Gonçalves dos Santos Neto. Ausentes 

justificadamente o Exmo. Sr. Defensor Pú-

blico-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, o 

Subdefensor Público-Geral Dr. Thiago No-

bre Rosas e o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Le-

onardo Cunha e Silva de Aguiar.  Consta-

tado 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. 
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Presidente, Marco Aurélio Martins: “Se-

jam todos bem-vindas e bem-vindos à reu-

nião, inclusive o pessoal que está assistindo 

pelo YouTube”. VIII – DISTRIBUIÇÃO DE 

MATÉRIAS: 1) PROCESSO Nº 

20000.001238/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: GTI. ASSUNTO: RECURSO DE 

METAS. Distribuído, por sorteio eletrônico, 

à Exma. Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pi-

nheiro de Miranda para relatoria. 2) PRO-

CESSO Nº 20000.002491/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: CHRISTIANO PINHEIRO 

DA COSTA. ASSUNTO: REEMBOLSO. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. 

Sra. Conselheira Dra. Pollyana Souza Vieira 

para relatoria. 3) PROCESSO Nº 

20000.003907/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: LUIZ MAURÍCIO OLIVEIRA BAS-

TOS. ASSUNTO: REVISÃO DE METAS. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. 

Sr. Conselheiro Dr. Theo Eduardo Ribeiro 

da Costa para relatoria. 4)  PROCESSO Nº 

20000.004154/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: MARCELO DA COSTA PINHEIRO. 

ASSUNTO: REVISÃO DE METAS – 3º TRI-

MESTRE 2021. Secretária, Erika Folha-

dela: “Nesse último, Dr. Marco, tem uma si-

tuação que o interessado pede no requeri-

mento que o processo seja distribuído por 

dependência, tendo em vista que se trata do 

mesmo assunto, com os mesmo fundamen-

tos do que, inclusive, o processo que está 

na pauta, no item 1 da Ordem do Dia, só que 

um é do segundo trimestre e outro do ter-

ceiro. Então, nesse caso, o processo é dis-

tribuído por dependência e estou colocando 

para a presidência decidir”. Dr. Danilo Pe-

nha: “Dr. Marco, não seria o caso do próprio 

relator do outro processo verificar essa de-

pendência e depois, se ele não concordar, 

mandar de volta pra distribuição no Conse-

lho?”. Por unanimidade, o Conselho decidiu 

encaminhar o presente processo ao Exmo. 

Sr. Conselheiro-Relator Dr. Thiago Nobre 

Rosas. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, 

DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PRO-

CESSO Nº 20000.002474/2021-DPE. INTE-

RESSADO: MARCELO DA COSTA PI-

NHEIRO. ASSUNTO: REVISÃO DE ME-

TAS – 2º TRIMESTRE 2021. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. THIAGO NOBRE 

ROSAS. Retirado de Pauta. 2) PROCESSO 

Nº 20000.005843/2020-DPE/AM. INTE-

RESSADO: DEFENSORIA-GERAL. AS-

SUNTO: LISTA DE ANTIGUIDADE. PE-

DIDO DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ 

DE PAIVA. Retirado de Pauta. 3) PRO-

CESSO Nº 20000.007370/2020-DPE/AM. 
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INTERESSADO: NAÇÃO MESTIÇA. AS-

SUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO Nº 30/2020 E 32/2020-

CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RELATORA: 

DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA. 

Após a leitura do Relatório, foi aberta a pa-

lavra à interessada. Sra. Helderli Alves: 

“Boa tarde a esse ilustre Conselho. Con-

forme a Relatora falou, a gente apresentou 

um recurso, onde, inclusive, a gente recor-

reu da Decisão do Ministério Público por 

conta da legislação que é vigente no Estado 

do Amazonas, onde a previsão constitucio-

nal previsto no nosso estado e a legislação 

vigente fala que são os mestiços e os par-

dos do Amazonas são descendentes dos ín-

dios. Então esse pardo também, conforme o 

IBGE, ele fala que esse pardo é um mestiço, 

seja ele mistura do negro, do índio, do 

branco, mas a predominância no nosso Es-

tado é, principalmente, a mistura do branco 

com os indígenas, é o que originou nós, em 

sua grande maioria, 60% conforme o IBGE, 

nos pardos. Então assim. A gente questiona 

a questão da legalidade com relação a se 

adequar às leis do Estado do Amazonas. 

Então, a gente pede a esse ilustre Conselho 

da autonomia dos Estados porque a gente 

coloca lá várias legislação a nível federal, 

mas a legislação estadual, a própria Consti-

tuição do Estado diferencia a questão do 

pardo, do descendente do desse indígena. 

Então a gente entrou com recurso e a gente 

espera que esse conselho possa verificar e 

constatar, de forma legal, a questão da vaga 

separada dos pardos dos negros e não nos 

classificar, nós, como negros, afinal de con-

tas o próprio IBGE coloca a autodeclaração. 

Não em termos de desmerecer ninguém, 

mas nós queremos que seja cumprido o que 

diz a lei do Estado do Amazonas, onde a 

vaga do pardo é diferenciada, independente 

dele ser um mulato, um cafuzo ou um cabo-

clo, ele é um mestiço, ele é um pardo. En-

tão, é diferenciado. Tem pessoas que são 

brancas, mas querem sem afrodescenden-

tes, querem ser negras, temos o ainoco, que 

é a mistura do japonês com os índios. Então 

assim, a gente destaca e pede a esse con-

selho a legitimidade dos pardos se identifi-

carem como tal e que sejam respeitadas, 

principalmente a questão da legislação. Que 

esse pardo é diferenciado. Certa vez, a 

gente estava em Brasília e foi colocado lá 

que eu, enquanto parda, tinha que me assu-

mir como negra e eu coloquei, na Conferên-

cia Nacional da Igualdade Racial, que, no 

Amazonas, nós somos a mistura do índio 
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com o branco e falei, inclusive no movi-

mento negro nacional, na Conferência, se 

eles conheciam o jaraqui ou o tambaqui ou 

a branquinha eles disseram ‘não, nem jara-

qui, nem pacu’ e eu disse ‘pois é, nossa re-

alidade dos pardos do Amazonas é diferen-

ciado’. Então, é por isso que a gente pede a 

vocês, enquanto Conselho, e agradecer in-

clusive a relatora que fez vários questiona-

mentos para poder fazer sua relatoria hoje, 

que a gente possa assegurar a nossa repre-

sentatividade conforme as lei vigentes, con-

forme a 1ª Conferência da Igualdade Racial 

realizada em 2005, onde diferenciou os pre-

tos dos pardos, inclusive em seu relatório fi-

nal colocou que nós, que houvesse políticas 

públicas e ações afirmativas para os índios, 

para os negros e para os mestiços, que so-

mos nós, os pardos. Eu tenho isso a decla-

rar e fazer um apelo, assim com a gente fez 

para o Ministério Público, que foi diferenci-

ada para os quilombos por que não poderia 

ser diferenciada para nós, os pardos? Que 

descendemos desse índio e desse branco? 

Muito obrigada”. Após a leitura do voto, as 

discussões foram abertas. Dra. Adriana Te-

nuta: “O que eu queria falar é justamente o 

Movimento não se reconhecer como sendo 

um movimento descendente de negros e, 

talvez, faltou enfrentar um pouco isso e dei-

xar claro no seu voto que é assim. O que 

que é o racismo? O racismo é um sistema 

de opressão que nega direitos, segundo o 

livro da Djamila Ribeiro, e não o simples ato 

da vontade de um indivíduo. Então, essa po-

lítica de cotas que foi instituído na Defenso-

ria Pública tem por objetivo afastar esse sis-

tema de opressão sabidamente, reconheci-

damente, imposto, sobretudo, à população 

negra. Então, eu acho que se eu pudesse 

fazer uma sugestão, Dra. Kanthya, era jus-

tamente para inserir essa questão, de que 

os pardos, nessa perspectiva apresentada, 

não apresentaram justificativa que os colo-

casse ne condição de vulneráveis por não 

serem descendentes de negros escraviza-

dos ou ter aspectos fenotípicos parecido 

com o dos negros”. Dr. Theo Eduardo 

Costa: “Presidente, essa situação também 

foi objeto de análise quando da minuta da 

Lei sobre as cotas raciais e, inclusive, du-

rante a audiência pública, também houve 

essa discussão sobre a inclusão dos mesti-

ços como uma categoria apartada, uma ca-

tegoria diferenciada. Contudo, após análise, 

de todas as questões raciais envolvendo, 

questões que foram levadas em considera-
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ção na audiência pública, optou-se por man-

ter a redação original, inclusive mantendo o 

que o próprio Conselho Superior outrora já 

tinha decidido quando da apresentação da 

resolução, por manter a palavra ‘negro’, 

compreendendo aí pretos e pardos. Então, 

assim, eu voto integralmente com a rela-

tora”. Dra. Kanthya Miranda: “Eu agradeço 

a consideração que foi feita, mas eu acho 

que, no voto, eu só falei isso, que a gente 

em momento algum, a norma da Defensoria 

de exclusão dos pardos. A gente também 

entende e reconhece os pardos como um 

grupo distinto e apartado dos negros e que 

a norma já inclusiva deles, porque a gente o 

conectivo ‘e’ que dá a ideia de adição. En-

tão, as cotas, quando a gente fala de cotas 

de negros, como o Dr. Theo colocou a ques-

tão da palavra, são cotas raciais, então, elas 

se destinam às pessoas pretas mais às pes-

soa pardas. E também, em nenhum mo-

mento, dizendo que as pessoas pardas fa-

zem parte do grupo de pretos. Na verdade, 

são dois grupos distintos, mas agradeço”. 

Dra. Adriana Tenuta: “Só a colocação de 

que negro é a palavra chave e, entre parên-

teses, pretos e pardos. E essa Comissão de 

Heteroidentificação, quando ela for fazer 

análise vai levar em consideração dessa 

descendência com característica da popula-

ção negra. Esse é o cerne da questão. En-

tão, por isso acho assim. Reconhecemos o 

grupo descendentes de índios e brancos 

sim, mas não para utilização dessa popula-

ção, porque assim como eles tem outras 

como integrante dessa política de cotas 

dentro da Defensoria Pública”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Mas as pessoas que se 

declararem pardas e inclusive concorrerem 

a essas vagas específicas dentro das cotas, 

a Comissão, como eu falei, é formada por 

duas pessoas da sociedade civil, represen-

tantes da sociedade, inclusive estando apto 

o Movimento Pardo, se ela tiver a declara-

ção de pardo, em nenhum momento ela vai 

se enquadrar como negra, vai ser no grupo 

apartado”. Presidente, Dr. Marco Aurélio 

Martins: “Deixa eu ver se eu compreendi 

bem. No seu voto, você colocou que havia 

uma compreensão errada da interessada, 

que a Defensoria Pública faz essa diferenci-

ação, mas que ambas estariam englobadas 

pela nosso regramento, seria isso?”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Exato, Sr. Presidente. A 

política de cotas adotada pela Defensoria 

Pública já abarca também as pessoas auto-

declaradas pardas. É porque tem o nome 

negros antes, mas, na verdade, esse negro 
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significa cotas raciais. Então as cotas raciais 

que foram instituídas hoje na Defensoria Pú-

blica segue várias resoluções, edições de 

outros concursos e seleções, as cotas raci-

ais já abarcam pessoas pretas mais pes-

soas pardas e mais quilombolas e indíge-

nas, é o que está impresso. Inclusive, nós já 

temos também a ficha de autodeclaração 

que tem lá as pessoas que vão se declarar 

pardas, negras, em classificações diversas, 

ou a pessoa se declara preta ou ela se de-

clara parda. O que eu falei do equívoco do 

movimento é que eles acharam que nós co-

locamos os pardos como negros, na mesma 

categoria de negros, aí o que disse é que 

não, é que utilizamos as mesmas cotas, são 

cotas raciais. Então, dentro das cotas raci-

ais, a defensoria engloba as pessoas par-

das e, distintamente das pessoas pardas, as 

pessoas pretas”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Nesse ponto, Kanthya, como todo o 

respeito mesmo, que é uma questão bem 

complicada. O que que acontece? Primeiro 

tem que se discutir o que o movimento 

pardo-mestiço se entende como pardo. Que 

a palavra pardo, para o movimento mestiço, 

não tem o mesmo significado que o pardo 

para o IBGE. E é por isso que eles têm um 

movimento próprio. Então, por exemplo, 

para o movimento pardo-mestiço, o pardo 

basta a descendência, inclusive pode ser de 

origem japonesa. É uma categoria, um con-

ceito diferente que puxaram para eles. En-

tretanto, não é o conceito oficial utilizado 

pelo IBGE. Tanto é que o IBGE, naquele 

censo que eles fazem, não tem a opção 

mestiço e, pelo que eu entendo, essa é uma 

das pautas aí desse movimento mestiço 

porque eles não se veem como um descen-

dente do negro, um mestiço não é necessa-

riamente, ele pode até ser, com o negro com 

uma pessoa branca, pode ser a mistura de 

uma pessoa branca com uma japonesa, ou 

uma chinesa, sei lá. Então, é por isso que 

não se enquadra para fins de cota racial. Eu 

não posso levar um conceito tão abrangente 

como o conceito do pardo-mestiço para tra-

tar de cotas-raciais. Tanto é que o movi-

mento pardo-mestiço denunciou a Defenso-

ria Pública para o Ministério Público em ra-

zão de um Edital que nós lançamos para es-

tagiário de pós-graduação, mas o Ministério 

Público analisou a questão e indeferiu essa 

denúncia, porque, obviamente, o conceito 

trazido pelos pardos-mestiços é um con-

ceito muito abrangente, que se alarga de-

masiadamente e complica essa situação em 

relação às pessoas que realmente sofrem 
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racismo. Como eu falei, não existe nenhum 

concurso público de juiz, promotor nem de-

fensor público que entenda dessa forma. 

Por isso, o Parecer, no caso, foi negativo, 

não tem como fazer essa interpretação. 

Quando o Supremo decidiu sobre as cotas 

foi levando em consideração os negros. En-

tão, dentro da categoria negro se entende, 

sim, como pretos e pardos. Essa é a função 

da palavra negro, ela vai agregar, foram es-

sas as discussões. Busca-se, hoje em dia, 

um conceito agregador, um conceito que 

traga pretos e pardos para uma única cate-

goria, porque busca-se muito mais do que a 

cor, busca-se aí levar em consideração a 

cultura dos povos negros que se compreen-

dem como pretos e pardos. Busca-se, por-

tanto, com esse conceito agregador, e não 

um conceito desagregador, buscar mais for-

ças para esse movimento. Então, foi por 

isso que optou-se pela palavra negro. Por 

trazer esse conceito agregador. Agregar 

pretos e agregar pardos. E foi esse o cami-

nho que a Defensoria vem adotando. No 

mesmo sentido do CNJ, no mesmo sentido 

do CNMP, e de outras defensorias do País, 

que utilizam, em sua maioria, a palavra ne-

gro, compreendendo aí pretos e pardos”. 

Dra. Kanthya Miranda: “Só um esclareci-

mento, por favor. Quando nós recebemos o 

pedido, foi solicitado alguns esclarecimen-

tos, como eu falei, para melhor interpreta-

ção e compreensão do tema e a resposta ao 

Ofício, a questão 2 é justamente isso. Quais 

os critérios adotados pelo movimento para 

concluir se uma pessoa é parda ou mestiça? 

Em resposta, ela colocou, o próprio movi-

mento respondeu. ‘O movimento pardo-

mestiço brasileiro adota o mesmo critério do 

IBGE para o termo pardo, ser miscigenado, 

independente de aparência, pois pardo é 

mestiço’. Aí só para. Eu entendi o que o Dr. 

Theo colocou e só para trazer a resposta, o 

enfoque que o movimento deu ao que eles 

consideram, utilizando os mesmo critérios 

do IBGE”. Dr. Theo Eduardo da Costa: 

“Pois é. Mas a própria palavra da represen-

tante aqui nesse Conselho já foi contraditó-

ria ao próprio que ela escreveu, porque eu 

ouvi, e acho que todos ouviram, que pardos 

podem ser descendentes. E inclusive o con-

ceito de pardo-mestiço do movimento 

pardo-mestiço se encontra no site oficial do 

movimento e está lá expressamente. Inclu-

sive, eu vou repetir, a cor sequer é necessá-

ria. A cor, em si, não é relevante, basta a 

ascendência e é justamente isso que a 
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gente está discutindo sobre a importância 

do fenótipo. É por isso que nós temos uma 

comissão especial e depois um colegiado 

para avaliar justamente o fenótipo da pes-

soa que, o candidato no caso, se inscreveu 

para reserva de vagas dos negros, compre-

endendo pretos e pardos”. Dra. Kanthya 

Miranda: “Sim. Tanto é que também foi 

abordada a questão das comissões, a autoi-

dentificação e as comissões de heteroiden-

tificação, sistemas que são utilizados no 

concurso para fazer essa abordagem”. Dr. 

Theo Eduardo da Costa: “Eu voto com a 

Relatora. Tem um pequena erro da funda-

mentação que a Dra. Adriana até mencio-

nou, mas a grande questão aqui é deixar 

bem claro que as vagas são para negros, 

compreendendo-se pretos e pardos”. Dra. 

Kanthya Miranda: “O fundamento foi um 

pouco diverso, mas a conclusão é de inde-

ferimento para alteração da resolução por-

que eu entendo que ainda considerado o 

fundamento de pardos serem pretos ou par-

dos distintos de pretos, ainda assim estaria 

considerando vulneráveis, não mais nem ra-

ciais pela situação racial, mas pela situação 

de vulneráveis. Em ambas as situações es-

taria abrangendo. A defensoria respeita o 

sistema de cotas e garante sim a participa-

ção de uma forma diferenciada como ação 

afirmativa. Então, independente do funda-

mento, o voto foi no sentido de negar provi-

mento por isso, por entender que está sendo 

observada essa política afirmativa e o sis-

tema de cotas”. Pedido de vista pela Exma. 

Sra. Conselheira Dra. Adriana Monteiro Ra-

mos Tenuta. 4) PROCESSO Nº 

20000.001XX4/2020-DPE/AM. INTERES-

SADA: CORREGEDORIA-GERAL. AS-

SUNTO: RELATÓRIO. CONSELHEIRO-

RELATOR: DR. THEO EDUARDO RI-

BEIRO DA COSTA. Conforme estabelece o 

§5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regimento 

Interno do Conselho Superior (Resolução nº 

004/2012-CSPDE/AM), foi lavrada Ata Ex-

clusiva para esse item. E por não haver mais 

nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente 

do Conselho Superior deu a presente ses-

são por encerrada, às 14:55h. Eu, Erika Ser-

rão Folhadela, Secretária Executiva do Con-

selho Superior, degravei e digitei a presente 

ata, que vai por todos assinadas.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 28 DE 

JULHO DE 2021 
 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.576 Pág. 82/136 

 

 

 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano 

de dois mil e vinte e um, às 14h, por video-

conferência, reuniu-se, em Sessão Ordiná-

ria, o Conselho Superior, eleito em 29 de no-

vembro de 2019 e empossado em 10 de ja-

neiro de 2020, sob a presidência do Exmo. 

Sr. Defensor Público-Geral, em exercício, 

Dr. Thiago Nobre Rosas. Presentes os Ex-

mos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. 

Vitor Kikuda 1ª Classe:  Dra. Adriana Mon-

teiro Ramos Tenuta e Leonardo Cunha e 

Silva de Aguiar; pela 2ª Classe: Dr. Danilo 

Germano Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pe-

reira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo 

Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da 

Costa e Dr. Diego Luís Castro Silva (em su-

plência ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Felipe 

Figueiredo Serejo Mestrinho, em férias); e 

pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle 

Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de Mi-

randa. Presente o Presidente da Associa-

ção dos Defensores Públicos do Amazonas 

– ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 

Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Pre-

sentes os Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Thi-

ago Torres Cordeiro, Dr. Gabriel Herzog 

Kehd e Dra. Elânia Crtisitna Fonseca do 

Nascimento. 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 10ª RO – 2021. 

Aprovada. II - COMUNICAÇÕES DO PRE-

SIDENTE E DOS CONSELHEIROS. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Pela Presidên-

cia, informo que o Ricardo se encontra na 

reunião do CONDEGE, em Tocantins, por 

isso justifica a ausência nessa reunião e eu 

vou presidir os trabalhos”. IX – DISTRIBUI-

ÇÃO DE MATÉRIAS. 1) PROCESSO Nº 

20000.007XX4/2019-DPE/AM. INTERES-

SADO: CONFIDENCIAL. ASSUNTO: RE-

CURSO. Distribuído, por sorteio eletrônico, 

ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Leonardo Cu-

nha e Silva de Aguiar para relatoria. OR-

DEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUS-

SÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 

20000.002474/2021-DPE. INTERESSADO: 

MARCELO DA COSTA PINHEIRO. AS-

SUNTO: REVISÃO DE METAS – 2º TRI-

MESTRE 2021. PROCESSO Nº 

20000.004154/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: MARCELO DA COSTA PINHEIRO. 

ASSUNTO: REVISÃO DE METAS – 3º TRI-

MESTRE 2021. CONSELHEIRO-RELA-

TOR: DR. THIAGO NOBRE ROSAS. Em 

razão da Relatoria, a Presidência foi repas-
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sada ao Decano do Colegiado, Dr. Leo-

nardo Cunha e Silva de Aguiar. Após lido, o 

Relatório, assim manifestou-se o interes-

sado Dr. Marcelo Pinheiro: “Boa tarde, 

Presidente Dr. Leonardo, gostaria de fazer 

uma breve sustentação. É um prazer estar 

aqui no Conselho, Dr. Thiago Rosas, Con-

selheiro-Relator, a quem deixo uma boa 

tarde a todos os demais Conselheiros e co-

legas e servidores que se fazem presentes 

nessa reunião. Vou procurar ser bem breve 

para deixar bem claro qual foi o principal e 

único intuito desse recurso, antecipando 

para Vossas Excelências que não há qual-

quer intenção da minha parte em alterar os 

critérios meritocráticos no que diz respeito à 

inclusão de novos tópicos, mas sim de atuar 

qualitativamente para tentar para aquele 

Defensor que entenda sendo necessário e 

possível fazer isso, dentro da sua realidade, 

do seu órgão de execução, assim o proce-

der e ter esse ato computado como uma pe-

tição inicial, ou seja, seria um critério alter-

nativo e não um critério cumulativo. Senho-

res, entrei na 6ª DPAC, assumindo essa 

nova função no ano passado, em junho do 

ano passado, quando os pesos dessa nova 

responsabilidade recaíram sobre mim de 

forma dupla. Primeiro uma nova atuação, vi-

nha da Família onde ladeie junto com a mi-

nha amiga Dra. Kanthya, ladeamos ali a ba-

talho junta a 3ª Vara de Família na Zona 

Leste e surge um novo desafio de entrar 

num campo completamente novo para mim. 

E o segundo desafio seria justamente suce-

der quem eu sucedi, a Dra. Dâmea, que dei-

xou uma Defensoria extremamente organi-

zada, extremamente funcional e tinha que 

dar continuidade e essa serviço não seria 

nada fácil. Ocorre que, logo após a minha 

entrada, cerca de 90% da equipe da 6ª 

DPAC se dissipou, inclusive no que diz res-

peito ao assessor que lá trabalhava. Nossa 

equipe voltou a ser completa apenas no dia 

2/2/2021 quando, então, movido por essa 

completude da equipe, assim como a pan-

demia que não nos queria deixar aqui em 

Manaus, se agravando mais, começamos a 

fazer algumas audiências virtuais. Ainda, 

claro, de uma forma muito precária, por 

whatsapp, mas isso foi me chamando a 

atenção. Por que? Porque, de todas as au-

diências que foram marcadas, designadas, 

nós chegamos a ter, em determinados me-

ses, 100% de acordos realizados, inclusive 

em demandas com uma deficiência probra-

tória enorme. Demandas, por exemplo, que 
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a pessoa não tem indício de prova mínima 

para ingressar no Judiciário e, consequen-

temente, às vezes tem até o atendimento na 

Defensoria Pública sendo recusado em ra-

zão dessa falta de provas. E, razoes outras, 

continuamos e implementamos isso na ro-

tina da 6ª DPAC. Só para Vossa Excelên-

cias terem uma ideia, no trimestre que se 

passou, 30% da atividade, leia-se: petição 

inicial do critério de meritocracia da 6ª 

DPAC, foi cumprido por meio de atividade 

extrajudicial. Por que petições iniciais e não 

acordos? Porque, dentro dos nossos crité-

rios, não há previsão da nossa atividade ex-

trajudicial, pelo menos nos 2 ou 3 últimos tri-

mestres. Então, tivemos que ajuizar todos 

esses acordos, transformar isso em ações 

judiciais, ações estas que não estamos 

tendo sucesso porque muitos juízes enten-

dem que falta para gente interesse de agir. 

Por que? Por um motivo simples, nós já te-

mos um título extrajudicial em mão. Então 

seria redobrar, colocar mais trabalho ainda 

para o Poder Judiciário, mas, apenas com 

os fins de cumprir a meritocracia, tivemos 

que ajuizar. Então esse foi o primeiro e prin-

cipal motivo que nós interpusemos esse re-

curso. Esse recurso visa não a, como eu 

disse no começo, transformar critérios. Esse 

recurso tem por intenção apenas trazer 

mais uma possibilidade para se cumprir o 

critério meritocrático quando a gente lê peti-

ção inicial. Porque, olha, só. Um caso muito 

interessante aí. Nós tivemos soluções, na 6ª 

DPAC, ocorridas em menos de 24 horas, 

onde uma mãe, por exemplo, cobra uma fi-

lha por um dívida que ela fez na Riachuelo 

e não estava pagando. A gente não tem co-

meço de prova mínima nisso. Quando se faz 

a audiência, a gente cria. A primeira coisa 

que acontece. Um título extrajudicial. Ou 

seja, não há mais necessidade nenhuma de 

nós procurarmos o Judiciário. Mas o que 

que vai acontecer com a 6ª DPAC? Todo o 

trabalho que a equipe teve para realizar 

essa audiência não tem validade para fins 

de meritocracia. Agora, se eu recebo o 

mesmo caso, se eu distribuo o mesmo caso 

para que seja minutada uma inicial, seja por 

um assessor, seja por um estagiário, depois 

volte para o correção do Defensor. Se eu 

ajuízo essa ação, sobrecarrego um pouco 

mais o Judiciário, jogo uma bomba dentro 

da relação familiar que já está alterada. Aí 

sim. Esse critério vai, sim, computar para a 

meritocracia porque formalmente vamos ter 

mais uma petição inicial. Então, é justa-
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mente para tentar dissipar essas irregulari-

dades e privilegiar a nossa atividade extra-

judicial que eu peço aqui no recurso que 

seja dada uma interpretação atualizadora 

para o critério petição inicial a fim de abarcar 

também, dentro do critério petição inicial, 

toda nossa atividade extrajudicial que seja 

capaz de por fim à demanda. Outro exemplo 

são nossos Ofícios requisitórios. Até mesmo 

para trazer mais força para uma situação 

que está sendo colocada em xeque agora 

pela própria ação no Supremo Tribunal Fe-

deral. Então, jogar por meio dessas ações. 

Então, utilizando essas ofícios requisitórios, 

deixando só um exemplo aqui. Consegui-

mos excluir dos jus navegandi, por exemplo, 

resultado de buscas que estavam impe-

dindo uma assistida de conseguir emprego 

porque lá figurava como a mesma tendo 

participado em uma ação criminal com um 

registro na Vara de Entorpecentes. Então, é 

nesse sentido, Excelências, que eu venho, 

a 6ª DPAC vem propondo que seja atuali-

zado o critério petição inicial a fim de incluir 

todo e qualquer ato que, praticado extrajudi-

cialmente, possa colocar um ponto final na 

pretensão dos nossos assistidos. Essa é a 

nossa intenção. Obrigado, senhor Presi-

dente”. Passou-se à leitura do voto pelo re-

lator. Em discussão. Dra. Caroline Souza: 

“Eu queria só pontuar algumas coisas, tirar 

algumas dúvidas com o Dr. Thiago. Primei-

ramente, eu acho importante se deixar claro 

que existia um indicador de atuação extraju-

dicial, percentual de acordo, isso antes da 

pandemia. Quando nós retomamos a meri-

tocracia, naquele momento, se optou por re-

tirar, pelo menos no cível, por conta da 

nossa reformulação de estrutura. Os defen-

sores falaram, naquele momento, da dificul-

dade de estabelecer contato e realizar audi-

ências extrajudiciais com os assistidos no 

Telegram, a gente estava naquela fase de 

migração. Então assim. Nunca o Conselho 

Superior desprezou uma atuação extrajudi-

cial coletiva e eu acho importante se ressal-

tar isso. Isso existia como indicador e foi re-

tirado por conta dessa situação atual que 

nós estávamos vivenciando e eu acho rele-

vante, importante, tem que voltar, tem que 

constar. A proposta vai além daquele indica-

dor que já existia e para o Conselho, para a 

DPLAN, pra gente, quando a gente partici-

pou da estruturação e da criação dessas 

metas, ela é complexa, porque é muito difícil 

a gente aferir a nossa atuação de modo ob-
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jetivo porque a gente faz um universo de coi-

sas, mas, na hora de a gente estabelecer 

uma meta, a gente tem que trazer as coisas 

de modo mais objetivo e a única forma que 

a gente tem como analisar isso hoje é atra-

vés do sistema de relatório, dos atos que es-

tão no sistema de relatório. Eu pude analisar 

todo o processo e a manifestação de todos 

os colegas, todos os coordenadores e mui-

tos ressaltaram a sua autuação, o que fa-

zem e a questão é: como que a gente vai 

aferir isso e fixar uma meta com os atos que 

hoje constam no relatório. Porque a gente 

tem que partir de um início. A gente tem que 

fixar. A meta vai ser 10, a meta vai ser 20, a 

meta vai ser 30, dentro do que já era reali-

zado. Então assim. Se falou em Ofício cir-

cunstanciado. Isso não tem no relatório. 

Isso é como se fosse a gente aqui criando 

um ato novo, que até depende da Correge-

doria a definição do que é esse ato e a forma 

de registro. Para criar isso, a DPLAN, os co-

ordenadores vão ter que sentar e vão ter 

que falar com todos os colegas e falar ‘como 

é que vocês registram a atuação extrajudi-

cial hoje na defensoria? Como ela é regis-

trada nos atos que existem no sistema de 

relatório?’. Porque a gente tem que pegar o 

que existe ali. Não existe uma atuação ex-

trajudicial coletiva para gente pegar só esse 

ato e computar e analisar e, a partir daí, ter 

uma base. Então assim, há toda uma cons-

trução para se chegar a isso e eu acho vá-

lido a gente aprofundar o sistema de merito-

cracia, eu acho que a nossa atuação extra-

judicial é importante. Então, ao passo que 

você aumenta uma meta, fixa uma meta de 

atuação extrajudicial, a tendência é você di-

minuir o peticionamento, que é a judicializa-

ção. Então, tem que haver esse equilíbrio 

entre esses indicadores, tem todo um es-

tudo que realmente precisa ser feito. E aí, o 

recurso do Dr. Marcelo, na verdade, é uma 

proposta de alteração da resolução porque 

os indicadores estão fixados na resolução e 

não naquele número que a gente fixa da 

meta. Porque assim, quando a gente prevê 

ali a questão do recursal é para aquelas me-

tas que foram fixadas e impostas. Na ver-

dade, o que eu estou entendendo é que se 

está sugerindo a alteração da resolução 

para que se coloque essa atuação extraju-

dicial dentro de petição inicial, dentro desse 

indicador que já existe, que aí a gente tam-

bém teria que ter um número e ter essas ba-

ses de como hoje isso é registrado. Pelo que 

entendi, o Dr. Marcelo falou que como ele 
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teve ajuizar para pedir homologação, então 

algumas a gente poderia aferir como petição 

inicial mesmo pelo sistema objetivamente, 

enfim. É preciso fazer um estudo. Na con-

clusão do voto. Dr. Thiago, é para que, ba-

sicamente? A gente criar esse indicador, a 

gente está criando hoje esse indicador, mas 

como é que a gente vai aferir esse indica-

dor? Vai precisar de uma outra reunião, é 

isso?”. Dr. Thiago Rosas: “Isso, Dra. Nesse 

prazo que a DPLAN vai ter para elaborar es-

sas alterações, inclusive também a relatório, 

corregedoria, na volta disso nós vamos fa-

zer a análise para confirmar e fixar as su-

gestões de metas. Não dá para fazer isso 

hoje por conta dos elementos. A senhora 

está corretíssima na sua observação”. Dr. 

Diego Silva: “Boa tarde a todos. Para mim 

é mais uma satisfação fazer parte desse 

Conselho, mesmo como substituto, ainda 

mais para apreciar um tema como esse 

após ver um voto tão lindo quanto do Dr. 

Thiago. Eu tenho algumas colocações. Eu 

entendo a proposta como bem pertinente e 

aí, Dr. Marcelo, é uma proposta na verdade, 

não é só um recurso, é uma proposta pelo 

conteúdo que esse recurso traz, busca uma 

tendência de solução extrajudicial dos con-

flitos inaugurada aí em 2009 pela Lei Com-

plementar federal 132, como o Dr. Marcelo 

trouxe no pedido dele e o Dr. Thiago no re-

latório do voto e no voto também, passando 

para a Defensoria o protagonismo da solu-

ção do conflito. Os dados de 100% de acor-

dos trazidos pelo Dr. Marcelo são muitís-

simo interessantes e demonstra a relevân-

cia da Defensoria Pública na atuação extra-

judicial e possível de pacificação dos confli-

tos sociais. Aqui eu lembro dos meus aten-

dimentos em Canutama, quase 100% dos 

atendimentos passavam por audiência ex-

trajudicial para toda e qualquer matéria que 

tivesse direito disponível. Eu fazia audiência 

extrajudicial. Só não fazia quando a pessoa 

era de um outro município que não tinha de-

fensor, porque, se tivesse defensor, eu 

mandava uma carta para o defensor do ou-

tro município para sugerir uma proposta de 

acordo para a gente não ter que judicializar 

aquele conflito, especialmente na área de 

alimentos, que era a maior demanda da De-

fensoria no interior, em Canutama, na época 

em que eu atuei. E a porcentagem de 

acordo não foi de 100% igual do Dr. Mar-

celo, mas foi bem próxima. Relembro aqui 

também quanto aos conflitos que foram re-

solvidos com ofícios expondo a causa e a 
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atitude a ser tomada. Oficiava a outra parte, 

explicava e trazia essa possibilidade de sen-

tar para conversar e compor um acordo. E 

chegava a uma solução sem ter que judicia-

lizar, assumindo o protagonismo nessa re-

solução de conflitos. Hoje, no prisional, eu 

encontro solução da mesma forma. Recen-

temente eu fiz um ofício o qual não consta 

para os atos judiciais emanados até então 

no nosso relatório para meritocracia para o 

diretor da unidade prisional informando que 

eu entraria com HC contra ele, HC este que 

conta para ato da meritocracia, mas, se ele 

resolvesse o problema que eu expunha ali 

para ele, superava isso e eu dava um prazo 

pra ele para que isso acontecesse. Detalhe, 

não precisei entrar com o HC. Encontramos 

uma solução rápida para liberdade da pes-

soa que estava sendo cerceada de forma 

ilegal naquele momento. Aqui relembro até 

de críticas que eu já fiz para o Conselho 

quanto à nomenclatura dos atos judiciais na 

nossa meritocracia e, dentro desses atos, 

estarem aí os atos de solução extrajudicial. 

Nessa linha, a minha sugestão aqui é de 

ampliação desses atos de atuação extraju-

dicial não somente para seara de família, 

seara cível, mas também seara criminal, es-

pecialmente aí o atendimento prisional. Ima-

gina. Eu tenho toda a fundamentação de um 

HC feita num ofício e que resolveu, atingiu o 

objetivo que era colocar a pessoa em liber-

dade quando ela estava ilegalmente presa. 

Assim como medição de qualidade, entendo 

totalmente pertinente e profunda essa ques-

tão aí que o Dr. Marcelo trouxe para incluir 

todo e qualquer ato de solução extrajudicial 

realizados pelas unidades de atuação ou ór-

gão de atuação. Então, Dr. Thiago, a minha 

sugestão aqui seria até mesmo de ampliar 

um pouco mais o seu voto, não sei se o se-

nhor compartilha também desse meu pen-

samento, mas seria fazer algo mais amplo 

possível para toda e qualquer unidade da 

Defensoria”. Presidente, Dr. Leonardo 

Aguiar: “Realmente, o objeto o recurso, Dr. 

Marcelo, não é exatamente a discussão 

quanto aos números estabelecidos na meta, 

mas sim criação de um novo critério de ava-

liação, como a Dra. Carol colocou e eu acho 

que, para ser criada uma meta, precisa real-

mente de estudo, de levantamento de nú-

meros, posicionamento tanto da diretoria de 

planejamento como da Corregedoria e das 

suas Coordenações de área para colocar in-

dicador para que seja incluído na meritocra-
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cia. Então acredito que seja como o Dr. Thi-

ago se manifestou. É um dado importante 

que deve ser levado em consideração, tem 

que ser realmente incentivado para evitar ao 

máximo a judicialização, então acho que de-

vemos proceder com os seus encaminha-

mentos para que seja feito esse levanta-

mento e estudo para seja incluído na pró-

xima meritocracia, do próximo trimestre”. 

Dr. Thiago Rosas: “Só para fazer a devolu-

tiva para o Dr. Diego. Eu concordo também, 

Dr, com relação ao criminal fazer o estudo, 

embora a gente saiba que não é um volume 

que represente como é na família e no cível, 

ele existe e, já que vai ser feito o estudo, a 

gente podia também incluir. Na família, a 

gente já tem as defensorias de conciliação 

e lá consta já indicador de acordo e tudo 

mais. Então está ok por lá. Ficaria aqui na 

parte do cível, especializadas e o criminal”. 

Dra. Caroline Souza: “Teve a manifestação 

do Dr. Messi nesse processo, Dr. Thiago, e 

ele não sugeriu isso. Ele falou sobre os 

acordos em persecução penal, explicou lá, 

mas naquele momento não sugeriu essa 

ampliação. Então, eu acho que deveria ser 

ouvido e discutido dentro da área, até por-

que é como eu estou falando. Eu acho as-

sim. Qual a importância? Eu acho de ex-

trema importância o pedido, a gente está de-

liberando e tal e conversando sobre isso, 

mas é preciso ter em mente que nós, a De-

fensoria é nossa e temos que construir esse 

procedimento essas etapas da meritocracia. 

Então, e de extrema importância a participa-

ção dos colegas. Quando você observa que 

você pratica um determinado ato e que ele 

não consta no sistema de relatório, ele não 

aferível pela instituição com o sistema de 

hoje que a gente tem, gente tem que pedir 

para alterar. A Corregedoria controla isso, 

tem um ato normativo da Corregedoria que 

fala em sistema de relatório. Quando você 

quer inserir, qualquer um pode solicitar a in-

clusão de novos atos ali. Aí você manda 

para o coordenador de área, aí ele manda 

para o Corregedor, o Corregedor faz a inser-

ção com conceito daquele ato, quando é 

que a gente vai utilizar, porque, assim, para 

a meta eu tenho que fazer o levantamento 

dos dados. A gente parte de um número. 

Isso aqui é feito e ele é feito na quantidade 

x e y e a gente vai ficar a meta tal. É assim 

que a gente parte dessa análise. Então a 

gente tem que tentar deixar as coisas de 

uma maneira mais objetiva, aferível, para 

fins de meritocracia. O sistema de relatório, 
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a inclusão de atos, um ato que a gente faz. 

Por exemplo, você falou de um ofício cir-

cunstanciado. Não está lá. Então, eles vão 

ter que incluir, eles vão ter que conceituar 

para dali para frente para a gente cadastrar, 

mas, enquanto não tem cadastro, como é 

que isso era feito? Então assim. Tem todo 

um estudo para se fazer. Como é que você 

cadastrava esse ofício aí? Como é que eu 

vou levantar esses dados? Então, tudo isso 

é uma construção que é nossa, todo mundo 

tem que participar, a gente tem que real-

mente ficar atento, são dados relevantes 

para a defensoria e aí sugerir a inclusão 

desses atos, desses dados, de como colo-

car dentro do sistema é de extrema relevân-

cia para a Defensoria porque são dados im-

portantes, são temas relevantes e eu acho 

super válido, mas realmente eu entendo que 

a gente precisa desse estudo que talvez, eu 

acho, que a gente está iniciando um trimes-

tre e que no próximo trimestre a gente já 

consiga colocar na meritocracia”. Presi-

dente, Dr. Leonardo Cunha: “Com relação 

a isso, dia 27, anteontem, a Corregedoria 

fez uma alteração no sistema de relatoria 

com relação a área de família, inclusive to-

cando nessa atribuição que a Dra. Carol fa-

lou sobre a atribuição da corregedoria de 

mudança do relatório, dos indicativos para o 

relatório. Então, cabe a cada órgão de atua-

ção provocar a Corregedoria para que seja 

incluído, para que comece a ser gerado um 

número para que busque trazer critério para 

a meritocracia”. Dr. Marcelo Pinheiro: 

“Conselheira Carol, conselheiro Thiago, não 

tenho quase nenhum retoque a fazer aqui 

nos comentários que Vossas Excelências fi-

zeram, um voto brilhante, só alguns pontos 

que eu acho essenciais para que seja en-

tendido com perfeição o que pedi. Eu não 

estou pedindo, enquanto defensor de base, 

que eu não tenho conhecimento sobre a es-

trutura organizacional e estratégica da de-

fensoria, enquanto eu estou na base da de-

fensoria, de sugerir números ou se sugerir 

novos critérios. O que eu fiz no presente re-

curso foi apenas pedir que ao lado de onde 

se lê petição inicial, pelo menos para esses 

dois trimestres que eu ingressei com os re-

cursos fosse dada uma interpretação atuali-

zadora, não apenas numérica, mas sim para 

se atender aos propósitos da defensoria 

para que isso também pudesse computar 

como uma petição inicial e digo que prova 

disso pode também ser feita por meio da 

análise do SOLAR. Inclusive, no próprio re-

curso eu trouxe, eu elenquei algumas coisas 
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porque lá está o título, lá está nossa audiên-

cia. A audiência realizada na 6ª DPAC é re-

alizada com QR CODE e gravações dos as-

sistidos, ela é realizada com QR CODE com 

a foto onde todos os acordos constam a mi-

nha presença, porque eu estou dirigindo to-

das as audiências. Então, o que eu pedi não 

foi para o futuro, o que eu pedi foi para 

agora, até mesmo porque até o presente 

momento, e aqui eu falo com todo respeito, 

Dr. Thiago, eu não consegui identificar o 

provimento parcial do presente recurso por-

que eu não consegui identificar nenhum ga-

nho do que foi levantado pela 6ª DPAC no 

recurso. A única coisa que eu estou verifi-

cando aqui na votação de Vossas Excelên-

cias corretamente, como a Dra. Carol falou, 

eu não tenho como saber das estruturas da 

defensoria para sugestionar meta. Isso é um 

trabalho extremamente complexo como 

você colocou, que, participando da coorde-

nação cível, participando do Conselho, com 

certeza, Vossa Excelência tem uma visão 

muito mais ampla do que eu. Eu estou na 

base e eu não estou dizendo que os colegas 

não estejam na base, mas a minha atividade 

é exclusivamente na base. Então, na base, 

o que eu peço é isso. Por que? Pelo voto do 

Dr. Thiago, se a gente encerrasse agora, o 

que que vai ter que acontecer? O segundo 

trimestre o recurso perdeu o objeto. Nesse 

terceiro trimestre, eu sei, Dr. Thiago, eu sei 

que fazer um acordo em responsabilidade 

civil i incluir no critério como petição inicial 

talvez não atenda realmente aos propósitos 

da constituição, mas eu pegar, no final do 

trimestre, e ajuizar 15 acordos para o Judi-

ciário, como todo respeito, meu amigo, eu 

acho que cumpre muito menos ainda o que 

a Constituição dá pra gente. Mas é só uma 

opinião”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Eu en-

tendi o requerimento feito pelo Dr. Marcelo 

e eu acho que aqui cabe realmente uma re-

flexão quanto a uma finalidade maior no mo-

mento em que a Defensoria Pública passou 

a trabalhar com fixação de metas, com me-

ritocracia. Eu entendo que esse mecanismo 

tem como finalidade maior e eficiência no 

serviço prestado pela Defensoria Pública. 

Longe aqui de estar trazendo alguma crítica 

nos levantamentos feitos pela meta quando 

foi definido, mas eu acho que é sempre pos-

sível e até desejável se revisar alguns pon-

tos sempre procurando melhorar. Então, o 

que nós temos aqui? Uma situação em que 

a Defensoria, no caso, a requerente se pau-

tou por priorizar soluções extrajudiciais de li-

tígios, procurou ser o mais eficiente possível 
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no serviços de assistência jurídica ao assis-

tido, resolveu, pacificou socialmente as 

questões que foram colocadas, mas não 

cumpriu meta. Então, eu acho que cabe 

uma reflexão, cabe mais do que nós priori-

zarmos o formalismo de como foi definido a 

meritocracia e eu acho que caberia, inclu-

sive, nós, eu estou sentindo falta aqui do 

Corregedor, parece que ele não conseguiu 

estar presente, seria essencial também que 

houvesse uma manifestação, na medida 

que esses atos passam pela Corregedoria. 

Alguns atos, como o próprio Dr. Marcelo fa-

lou, são atos que constam do sistema de re-

latório, mas talvez não foram considerados 

na meta, como, por exemplo, acordos extra-

judiciais. É desejável que o defensor público 

procure solução extrajudicial, na medida em 

que nós gostamos de falar a Defensoria 

como agente de transformação social. O co-

lega está cumprindo esse mister, mas ele 

não está cumprindo a meta. Parece que 

existe uma recomendação para que o De-

fensor opte por judicializar na contramão do 

que seria efetivamente o papel da Defenso-

ria Pública. Me parece, com todo respeito ao 

voto brilhante do Dr. Thiago, mas me parece 

que cabe um aprofundamento maior nessa 

questão. Eu acho que só nós atendermos a 

questão de formalismo, cumpriu o número, 

não cumpriu o número, não cabe mais aqui 

recorrer, porque em algum momento, enfim, 

a meritocracia vai estar servindo para outras 

finalidades, mas não para a finalidade maior 

que é a eficiência do serviço público, no 

nosso caso, atender da melhor forma possí-

vel o assistido”. Dr. Thiago Rosas: “Só para 

fazer a devolutiva. Dr. Arlindo, eu concordo 

com o senhor. A forma como a meta hoje 

está colocada está na contramão da princi-

piologia que a Defensoria está calçada. En-

tão, eu entendo que a gente deve sim criar 

esse indicador. Ele já existia antes. Ele só 

foi retirado por conta da pandemia, mas, di-

ante do cenário hoje de baixa da pandemia, 

Dr. Marcelo tem conseguido obter muito 

êxito. O trabalho que ele faz lá na 6ª DPAC 

é brilhante. Então, o que eu coloco aqui é 

que a gente faça a análise com a coordena-

ção e a diretoria de planejamento com a 

DPLAN e aí volte para cá novamente. A 

gente não tem aqui como fechar todo o ciclo 

de solução necessária, mas sim dar um 

passo. A parcialidade do recurso, Dr. Mar-

celo, é com relação aos ofícios circunstanci-

ados, que o senhor colocou, que também 

deveriam fazer e eu concordo, eu só não 

concordei com a interpretação, que é dizer 
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que um ofício circunstanciado ou acordo va-

leriam como petição inicial. Eu acho que tem 

que ser o que ele é. É uma solução extraju-

dicial e deve ser computada como tal e mo-

tivada dentro da meta, mas, para isso, tem 

um trajeto, um processo interno que temos 

que iniciar. Então, eu poderia indeferir o re-

curso, dizer ‘olha, o recurso não cabe, por-

que quer discutir indicador e não meta, e 

esse recurso é para meta’, mas eu não quis 

fazer isso. Eu optei por dizer que nós pode-

mos arrumar a casa agora com esse re-

curso, analisando o indicador novo, com 

base no que a DPLAN vai investigar junto 

com a Coordenação Cível e Interior e trazer 

para cá para discutir novamente. É essa a 

intenção do voto, mas o Conselho é sobe-

rano, pode decidir como quiser”. Dr. Diego 

Silva: “O senhor poderia incluir também 

junto com esse encaminhamento para as 

coordenaria o Criminal, o atendimento prisi-

onal e a família, se não tiver os atos da fa-

mília ainda? Porque eu acho que é interes-

sante para toda e qualquer área essa dis-

cussão”. Dr. Thiago Rosas: “Eu não me 

oponho, quanto mais amplo, por mim, pro-

blema algum não, eu posso incluir isso no 

voto. Se os conselheiros quiserem, eu 

posso mudar o dispositivo do voto para in-

deferir o recurso e aplicar a fungibilidade e 

receber esse recurso como pedido de alte-

ração de indicador e encaminhar para a 

DPLAN”.  Dra. Pollyana Vieira: “Eu acre-

dito que seja a melhor solução porque, de 

fato, da maneira que está no seu voto pa-

rece que não teve um enfrentamento do pe-

dido. A gente entendeu muito bem o seu ob-

jetivo. Só que a sensação que dá é que não 

houve resposta a respeito do pedido espe-

cificamente. Então eu acredito que, se o seu 

voto for pelo indeferimento, que é melhor 

constar esse indeferimento e aí nada obsta 

que se faça o encaminhamento para que 

seja feito esse estudo e aí aprofunde e co-

loque esses encaminhamentos tanto para 

DPLAN quanto para coordenadorias. Eu 

acredito que nada impeça que isso ocorra, 

mas que tem que constar especificamente 

uma resposta no recurso dele, eu, pelo me-

nos, acredito que é a melhor opção”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Eu tenho uma coloca-

ção. Eu também entendo que a fungibili-

dade seja a melhor solução para se adequar 

realmente ao pedido. Agora, fica só uma ob-

servação no tocante aos trimestres. Porque 

eu entendi quando o Dr. Marcelo falou a 

questão de recurso porque para abranger 
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os atos já praticados. Então, se for como 

fungibilidade para mudança de indicadores, 

ainda assim teria que ter uma modulação 

senão haveria esse desperdício do pas-

sado”. Dr. Thiago Rosas: “Ele ajuizou, Dra. 

Kanthya, não foi, Dr. Marcelo?” Dr. Marcelo 

Pinheiro: “Ajuizei do segundo trimestre que 

o recurso não foi julgado a tempo, mas 

ainda estamos em curso do terceiro trimes-

tre que é o último recurso que foi trazido, 

que é justamente o que Vossa Excelência 

está analisando”.  Dra. Kanthya Miranda: 

“E a questão do ajuizamento resolveria, 

aproveitaria, digamos assim, dos atos, dos 

peticionamentos dos acordos que seriam 

aproveitados como petição inicial, mas os 

ofícios circunstanciados, por exemplo, não 

seriam aproveitados. A gente não teria 

como criar mecanismo de aproveitar esses 

atos que também são de extrema importân-

cia e também atendem a ideia de solução 

extrajudicial e de evitar judicialização dos 

processos. No meu entender, então, eu 

acho que caberia sim essa fungibilidade, 

mas também se trazer alguma forma de 

aproveitar esses atos com a modulação de 

efeitos”. Dr. Diego Silva: “Minha ideia era 

justamente essa modulação também, só 

que a Kanthya já tinha proposto, então a 

gente pode criar alguma redação para ficar 

ressalvado a aplicação dos efeitos retroati-

vos ao terceiro semestre. Então, para o que 

se decidir posteriormente que a gente deixe 

encaminhado nesse sentido de retroagir 

para todo o terceiro trimestre quando da 

apuração. Lógico, por exemplo, ofício cir-

cunstanciado não está no relatório da Cor-

regedoria, então vai ter uma certa dificul-

dade, a pessoa pode ser convocada a ali-

mentar o sistema dentro de determinado 

prazo se ela quiser que aquele ato conste 

no sistema. Então, a partir do momento que 

a Corregedoria modificar o sistema de rela-

tório, colocar ofício circunstanciado, por 

exemplo, se for essa a deliberação do con-

selho, deliberação futura, que abra-se um 

prazo para todos que forem afetados para 

que eles lancem, façam os lançamentos re-

troativos e isso seja computado quando da 

apuração da meritocracia. Acho que assim 

fica bem fácil”. Dr. Thiago Rosas: “Nesse 

caso, para aproveitar o terceiro trimestre, 

esses atos seriam registrados aonde? Peti-

ção inicial? É isso que o Dr. Marcelo pediu, 

Dra. Kanthya?” Dra. Kanthya Miranda: “O 

importante, mais que a formalidade, é a 

gente atender ao fim do que a norma se pro-
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põe. Ainda que seja através do registro in-

correto, porque se for aproveitamento atra-

vés da petição inicial seria de uma forma in-

correta e também não abrangeria os ofícios 

circunstanciados. Eu acho que a gente pode 

colocar um outro meio que o próprio defen-

sor, o órgão de atuação pode demonstrar, 

possa trazer uma planilha, desde que seja 

convalidado ou até que seja”. Dr. Thiago 

Rosas: “Dra., eu lhe entendi, eu acho que a 

senhora está certa, mas, na prática, a reso-

lução que o Conselho aprovou lá atrás não 

prevê o enquadramento, mas o Conselho 

tem soberania para mudar o que quiser, 

mas eu entendo que aproveitar como peti-

ção inicial não cabe, mas eu voto sozinho e 

vocês podem dizer que cabe e aí entra na 

petição inicial, porque se a gente for criar 

agora um indicador novo só para isso a 

gente vai complexizar um negócio que já 

está andando”. Dra. Caroline Souza: “E 

como é que a DPLAN vai aferir isso? É afe-

rível objetivamente, os atos têm que estar e 

eles constam na Resolução, no anexo da 

Resolução tem todos os atos. A gente tem 

que listar os atos, é uma coisa que é do 

Conselho, isso aí é o Conselho que faz, não 

é a gente, a DPLAN só computa os resulta-

dos, mas os atos quem diz é o Conselho”. 

Dr. Thiago Rosas: “Dra. Kanthya, só para 

auxiliar a senhora na ideia. Eu não vou votar 

sim, eu só estou dando a ideia, tá bom? 

Qual a sugestão? Dar parcial provimento 

para o recurso do Dr. Marcelo, receber 

como fungibilidade, mas dar também parcial 

provimento para que, neste trimestre, valha 

como petição inicial o que ele produzir. Aí 

ele vai entrar lá, ele vai alcançar, bater a 

meta, beleza. No próximo trimestre a gente 

faz uma nova análise, seria isso. Mas eu vou 

votar contra. Eu vou votar com o relatório 

que eu fiz aqui para pegar fungibilidade. Por 

maioria, o Colegiado acolheu o voto do 

Exmo. Sr. Relator que votou aplicando o 

princípio da fungibilidade para receber o re-

querimento como pedido de criação de indi-

cador: solução extrajudicial (capital, interior 

e itinerante), nele computando-se os acor-

dos extrajudiciais e ofícios circunstanciados 

expedidos) e, a fim de dar cunho prático ao 

voto, indicando que a Diretoria de Planeja-

mento em conjunto com a Coordenação Cí-

vel, Criminal e Família e Coordenadores do 

Interior, elaborem proposta de ajustes e me-

tas ao novo indicador de resolução extraju-

dicial, no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias - caso concluído antes seja enviado an-

tes disso -, levando-se em conta ainda a 
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existência de período pandêmico da Covid-

19, e apresentem a este CSDPE para deli-

beração, bem como modulou os efeitos do 

provimento parcial do recurso para que o iní-

cio de vigor no novo indicador seja a partir 

do que for deliberado pelo e. CSDPE, 

quando do retorno dos autos para avalia-

ção, vencidos o voto divergente do Exmo. 

Sr. Conselheiro Diego Luiz Castro Silva, 

acompanhado da Exma. Sra. Conselheira 

Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda que vota-

ram pela modulação dos efeitos do voto do 

Relator para que ele seja retroativo ao ter-

ceiro trimestre, após a definição dos novos 

indicadores pelo Conselho Superior, para 

tanto, após a Corregedoria definir o indica-

dor no Sistema de Relatório, com prazo de 

10 dias para serem lançados retroativa-

mente os atos respectivos, a fim de compu-

tarem na apuração do terceiro ciclo da me-

ritocracia. Retomada a Presidência pelo 

Exmo. Sr. Subdefensor Público-Geral, Dr. 

Thiago Nobre Rosas. 2) PROCESSO Nº 

20000.005843/2020-DPE/AM. INTERES-

SADO: DEFENSORIA-GERAL. AS-

SUNTO: LISTA DE ANTIGUIDADE. PE-

DIDO DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ 

DE PAIVA. Retirado de pauta. 3) PRO-

CESSO Nº 20000.003440/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: OSWALDO MACHADO 

NETO. ASSUNTO: PROPOSTA DA ALTE-

RAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 031/2017-

CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RELATORA: 

DRA. CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. 

Após lido o relatório, manifestaram-se os in-

teressados, Dr. Thiago Torres: “Inicial-

mente queria cumprimentar a todos, é um 

prazer estar participando da reunião do 

Conselho e quanto a proposta do Defensor 

Público Oswaldo é um pedido de atualiza-

ção da Resolução nº 031/2017. Houve a 

menção da resolução nº 29, porém a reso-

lução nº 31 está ligada a resolução nº 33 

que trata sobre a criação dos polos, ou seja, 

ela é anterior à proposta da Defensoria Pú-

blica do Amazonas de criação dos Polos. E 

não teve a provisão, pelo menos creio eu, 

de que existiriam Polos com apenas 2 co-

marcas, que, no caso, seria Coari e Maués, 

hoje Humaitá também está incluso. Então, 

dessa forma, é necessário uma atualização 

até mesmo para não trazer desigualdade 

com os defensores que atuam no interior, 

uma vez que ao não trazer o adicional para 

todas as comarcas que atendem os requisi-

tos, todos os polos que atendem os requisi-

tos, no futuro pode até vir a trazer um preju-

ízo, até para lotação desse polos, uma vez 
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que traz uma desigualdade que não é razo-

ável. Sucinto a manifestação e pugno pelo 

acolhimento do pedido de alteração da re-

solução”, Dr. Gabriel Herzog: “Boa tarde a 

todos e todas, agradeço a oportunidade de 

estar aqui no Conselho por uma demanda 

do interior. Também serei breve, falarei aqui 

rapidinho sobre a proposta para também 

não repetir os argumentos trazidos pelo co-

lega Thiago. No caso, a proposta, que está 

distribuída para a relatora Caroline, objetiva 

a atualização da resolução 31 em razão do 

desenho institucional de polos estabelecida 

com a gestão anterior, comprometida com a 

interiorização, que altera a estrutura do inte-

rior. Então, o desenho (falha no áudio). A úl-

tima alteração foi publicada no diário oficial 

(falha no áudio) de 2021, que alterou a re-

solução 33, especificamente sobre o funcio-

namento dos polos. (falha no áudio). Criou 

uma desproporcionalidade no critério exi-

gido na resolução 31. (falha no áudio) vai fa-

lar especificamente sobre esse critério para 

fazer jus às vantagens das comarcas de di-

fícil provimento. Então artigo 1ª (falha), des-

considera a (falha) de duas comarcas, como 

ressaltou o Thiago, sendo que ambas aten-

dem os critérios e são consideradas de difí-

cil provimento pela própria resolução 29 e 

pela Portaria 979 de 2017, do Defensor Pú-

blico-Geral. (falha no áudio). Então a pro-

posta aqui é alterar o §6º da resolução para 

adequar as exigências no número mínimo 

de Comarcas quando, no desenho instituci-

onal, existem polos que não possuem 3 co-

marcas, existem polos que só tem duas co-

marcas. Então, exigir duas comarcas des-

considera a própria estrutura pensada para 

os Polos e o próprio pensamento da interio-

rização da defensoria. Então, pede-se a al-

teração para que possa ser levado em con-

sideração o Polo que possui sua composi-

ção, pelo menos, a metade de comarcas de 

difícil provimento, reconhecida de difícil pro-

vimento dentro dos critérios elegíveis da re-

solução 29 e não mais o número de comar-

cas, mas sim a composição por metade. E 

esse cenário cria desproporcionalidade. A 

gente pode trazer aqui, de forma concreta, 

como acontece com o Polos que tem sede 

em comarca de difícil provimento. Então, o 

desenho desses polos que têm duas comar-

cas de difícil provimento, que são só de 

duas comarcas, como é o Polo de Maués e 

o Polo de Coari, Maués e Boa Vista do Ra-

mos, ambas de difícil provimento, Coari e 

Codajás, ambas de difícil provimento, e não 
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entram para a gratificação, sendo que pró-

pria sede do Polo é nessa comarca. Por-

tanto, é um fator que está ocorrendo um de-

siquilíbrio na estrutura do interior do Estado, 

para os polos, então merece essa atualiza-

ção para que seja feita a própria alteração 

da resolução e que essa proposta seja pro-

cedente e continue a prestação de serviço 

da defensoria pública no interior com a essa 

forma que já vem sendo prestada. Agradeço 

a atenção de todos e todas” e Dra. Elânia 

Nascimento: “Boa tarde a todos e todas, 

agradecer a oportunidade de sustentação 

ao cumprimentar o Presidente, Dr. Thiago 

Rosas, e todos os Conselheiros e Conse-

lheiras aqui presentes. Vou fazer breves 

consideração pelo que eu acredito que a 

não concessão da vantagem de difícil provi-

mento aos polos que contém duas comar-

cas seria não-isonômico e teria um impacto 

nas futuras remoções, como os meus cole-

gas se manifestaram. Explico. Além das co-

marcas atenderem a todos os critérios con-

siderados de difícil provimento, critério, in-

clusive, considerados por esse Conselho 

Superior, o artigo 1º, §6º da Resolução 

31/2017, como bem disse o Gabriel, ele foi 

pensado para um modelo em que os polos 

teriam mais de 3 comarcas e, hoje, por situ-

ações que se observou na defensoria, polos 

foram criados com duas comarcas e aqui 

cito Maués, onde atuo, e Coari. Como se 

sabe, o Polo de duas comarcas contam com 

apenas dois defensores públicos. Isso signi-

fica que Polos que têm mais comarcas e, 

portanto, mais defensores, conseguem ter 

uma distribuição melhor do trabalho, em que 

pese o número maior de comarcas. Isso por-

que, em plantão judicial, necessariamente 

uma vez por mês um dos defensores não 

estará de plantão, então, considerando que 

são 4 semanas e 5 defensores. Então, al-

guém vai conseguir não ficar de plantão. 

Nos polos de duas comarcas, necessaria-

mente haverá plantão alternados. Então, um 

final de semana, um defensor fica de plan-

tão e no outro não. E, quando houver férias, 

licenças, atestados médicos, necessaria-

mente, sendo 2 defensores nessas 2 comar-

cas, um defensor público vai ter que assumir 

sozinho todas as atividades. Ainda que se 

fale que o GTI preste um apoio, eu preciso 

lembrar que é apenas um apoio nas audiên-

cias virtuais e prazos do PROJUDI, de modo 

que integralidade dos prazos e audiências 

não são feitos pelo GTI, mas são divididos 
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entre o GTI e o defensor do Polo com a de-

manda de atendimentos presenciais e aqui 

eu menciono especialmente a zona rural, 

excluídos digitalmente, que necessaria-

mente devem ser atendidos presencial-

mente ainda que estejam vigentes as restri-

ções impostas pela pandemia da COVID 19. 

A gente ainda atua no âmbito prisional com 

análise de casos, visita a unidade prisional, 

atendimento de presos e seus familiares, 

atuação extrajudicial, que demanda tempo e 

foi extremamente discutida no tópico ante-

rior, inclusive com necessidade de reajuste 

quanto a pontuação e meritocracia e plantão 

judicial. Então, quando um dos defensores 

desse polo de duas comarcas se encontra 

de férias, licença, licença médica ou particu-

lar, enfim, um único membro vai ter toda 

essa atuação somando ao fato de estar em 

uma comarca reconhecida pelo Conselho 

Superior com situações de difícil provimento 

e sem receber a vantagem uma vez que a 

resolução 31 não contemplaria para o nosso 

polo essa vantagem já que teria apenas 

duas comarcas e não mais que duas comar-

cas. Chamo atenção que, no caso especí-

fico de Maués, um dos critérios da comarca 

de difícil provimento seria a ausência de 

acesso por via pavimentada ou voos comer-

ciais ou que demandem viagens em embar-

cações com duração superior a mais de 6 

horas a partir da capital. No caso específico 

de Maués em que os voos comerciais estão 

suspensos por tempo indeterminado, o trân-

sito até a comarca leva 24 horas pelo sis-

tema pluvial. O IDH de ambas as cidades de 

Maués e Boa Vista do Ramos atende aos 

preceitos de difícil provimento e isso signi-

fica, em outras palavras, que a imensa mai-

oria da população se encontra em uma situ-

ação de hipossuficiência, devendo ser aten-

dida pela instituição, nos entanto, os defen-

sores e defensoras lotados nesses polos 

não estariam contemplados. Mencionei o 

IDH relacionados às Comarcas de Maués, 

mas em relação ao Polo de Coari o IDH tam-

bém atenderia aos critérios ali indicados 

para ser considerado de difícil provimento, 

no entanto não seria contemplado unica-

mente por uma ausência de comarca, por 

um desenho. (falha no áudio) outras institui-

ções adotem critérios distintos para difícil 

provimentos, preciso lembrar que a defen-

soria é órgão, foi a única instituição no sis-

tema de justiça que mantem todos os mem-

bros integralmente nas suas comarcas do 

interior, em home office, e, por essa razão, 
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o trabalhos dos defensores do interior tive-

ram destaque e reconhecimentos no auge 

da primeira e segunda ondas de COVID. 

Sendo assim, a fim de evitar preterições e 

futuras remoções e evitar tratamento não-

isonômico requer que seja revista o ponto 

do artigo 1º, §6º da Resolução 31 de 2017. 

Agradeço a oportunidade”. Lido o voto, 

abertas as discussões. Dr. Diego Silva: “Eu 

lembro aqui que eu estava até na sessão do 

Conselho, eu acho que foi na gestão ante-

rior, como substituto e a gente votou uma 

resolução que ampliou a gratificação de 

acumulação. Então, os defensores da Capi-

tal, e isso foi feito um corte na época, pode-

riam receber até duas acumulações, caso fi-

zesse duas ou mais acumulações. Porém, 

na época eu até questionei o direito, porque 

havia diferença com os defensores do inte-

rior, mas acabou que os defensores do inte-

rior naquela resolução, à época, ficaram re-

cebendo apenas uma acumulação porque 

eles recebiam a gratificação pelo efetivo 

exercício de comarca de difícil provimento e 

aí acabou que a gente não notou que essa 

gratificação do efetivo exercício de comarca 

de difícil provimento, que era meio que per-

manente para eles, tinha essa limitação e 

com o crescimento da defensoria pública no 

interior do estado do amazonas foi até ne-

cessário aí substituir, subdividir alguns po-

los. Aí criou essa dificuldade porque o polo 

de Maués e o segundo Polo também ficou 

com duas comarcas e acabou afetando 

quem está nesse polo, que acabou ficando 

sem receber essa gratificação em razão da 

limitação que existia na nossa resolução. Eu 

vejo que a defensoria tende a expandir, até 

para atender a Emenda Constitucional que 

fala da extensão da Defensoria para o inte-

rior. E, se a Defensoria do Amazonas se ex-

pandir novamente e se subdividir em algum 

outro polo, a gente pode chegar ao ponto de 

não ter nem metade. Às vezes, a cidade 

pode ser Polo sozinha e ela ser comarca de 

difícil provimento de acordo com a Portaria 

editada pelo DPG. Então, minha sugestão 

aqui seria até mesmo de ampliar essa regu-

lamentação logo de uma vez e permitir que 

o defensor que ocupe a comarca de difícil 

provimento, mesmo que seja polo ou que 

seja só uma cidade de difícil provimento 

dentro do polo do qual ela integra, que tam-

bém possam os defensores, todos que pre-

encham, atuam nesse polo, sejam titulares 

desse polo, possam receber por comarca de 

difícil provimento. Então seria aí uma ampli-

ação da proposta trazida pela relatora”. Dra. 
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Caroline Souza: “Não entendi. Porque a re-

dação fala em pelo menos uma, ou seja, se 

um polo for constituído de uma comarca ele 

ganharia, como era antes da modificação, 

porque, por exemplo, Coari e Maués, eu 

acho que eles eram únicos, isoladamente, e 

eles são de difícil provimento. Então, eles 

ganhariam”. Dra. Diego Silva: “Então está 

perfeito, Dra. Carol”. Dra. Kanthya Mi-

randa: “Pelo que eu entendi, o voto da Dra. 

Carol coincide com a ideia do Diego”. Dr. Di-

ego Silva: “Realmente, é porque eu estava 

lendo o documento que formou o requeri-

mento também e fala, pelo menos, metade, 

mas a Dra. Carol já ampliou e está tudo 

bem”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Só para in-

formar que a ADEPAM chegou a ser procu-

rada pelos colegas do interior para uma con-

versa esclarecedora sobre o requerimento 

e, só para acrescentar além do que já foi 

dito, que esse pleito, naquele momento, pa-

receu unânime dos colegas do interior, digo 

pareceu porque houve novos empossados 

posteriormente, mas é um requerimento que 

foi manifestado em consenso por todos os 

colegas do interior, ainda aqueles que even-

tualmente que não venham a ser afetados 

por uma nova decisão eles não se manifes-

taram. Então, realmente é um pedido feito 

em nome de todos os colegas, o que a ADE-

PAM concorda e aproveito para destacar a 

percepção da Dra. Carol, que realmente fez 

uma alteração que me parece bem interes-

sante”. Em votação, acolhido, por unanimi-

dade, o voto da Exma. Sra. Relatora que vo-

tou pela alteração da Resolução nº 

031/2017-CSDPE/AM. Resolução apro-

vada. E por não haver mais nada a ser dis-

cutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho 

Superior deu a presente sessão por encer-

rada, às 15:55h. Eu, Erika Serrão Folhadela, 

Secretária Executiva do Conselho Superior, 

degravei e digitei a presente ata, que vai por 

todos assinadas.  

 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 25 DE 

AGOSTO DE 2021 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do 

ano de dois mil e vinte e um, às 14h, por vi-

deoconferência, reuniu-se, em Sessão Ordi-

nária, 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. Presentes os Exmos. Srs. 
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Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago No-

bre Rosas e Dr. Vitor Kikuda (em substitui-

ção ao Exmo. Sr. Corregedor-Geral Dr. 

Marco Aurélio Martins da Silva) e pela  1ª 

Classe:  Dra. Adriana Monteiro Ramos Te-

nuta e Leonardo Cunha e Silva de Aguiar; 

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. Messi El-

mer Vasconcelos (em suplência ao Exmo. 

Sr. Conselheiro Dr. Felipe Figueiredo Serejo 

Mestrinho, em férias); e pela 4ª Classe: Dra. 

Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o 

Presidente da Associação dos Defensores 

Públicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. 

Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves 

dos Santos Neto. Presentes os cidadãos 

Sra. Helderli Alves e Sr. Gerson Leão Alves. 

Constatado o quórum regular de funciona-

mento do Órgão Colegiado, foi declarada 

aberta a Reunião e o Conselho passou a de-

liberar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO 

DA ATA DA 11ª E 12ª RO – 2021 E 2ª ATA 

EXCLUSIVA - 2021; APROVADAS APE-

NAS A ATA DA 11ª RO – 2021 E A 2ª ATA 

EXCLUSIVA – 2021. II - Comunicações do 

Presidente e dos Conselheiros. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “No próximo dia 10 de 

setembro, nós vamos inaugurar mais um 

Polo da Defensoria Pública, o Polo do Alto 

Rio Negro, com sede em São Gabriel da Ca-

choeira, que vai atender os municípios de 

Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos. De-

pois desse Polo, a gente tem previsão para 

mais um Polo ainda esse ano e aí ficam fal-

tando dois Polos para que a Defensoria do 

Amazonas possa estar em todo o interior do 

Estado, com atendimento regular com essa 

sistemática de Polos”. VI - MOMENTO DO 

DEFENSOR, DO SERVIDOR E DO CIDA-

DÃO. Com a palavras, dois cidadãos regu-

larmente inscritos. Sra. Helderli Alves: 

“Boa tarde. Eu cumprimento esse Colegiado 

na pessoa do Presidente e a gente queria 

colocar a questão que a gente colocou para 

vocês sobre a questão da vaga que fosse 

separada a questão do pardo dos pretos. E 

aí a gente vê que vocês (falha no áudio) jul-

gando da melhor maneira, respeitando a 

Constituição do Estado do Amazonas, que 

separa pretos de mestiços, que são os par-

dos. E recai, também, a questão da Lei 

3044/2006, que reconhece nós, enquanto 

pardos, como um grupo étnico-racial e cul-

tura separado dos pretos. Então assim, a 
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gente vê a boa intenção da Defensoria Pú-

blica, mas ela não pode ser erguer do seu 

maior objetivo que é defender o cidadão in-

dependente da cor, raça ou religião. Então, 

a gente vê uma afronta contra a Constitui-

ção do Estado do Amazonas quando a De-

fensoria Pública coloca, nos classifica como 

sendo negros do Estado do Amazonas, 

tendo em que nós, os pardos, segundo o 

IBGE, representamos 60% da população 

oriunda da mistura do índio com o branco. 

Então, nos qualificar como negros foge da 

realidade da questão amazônica. Não só 

amazônica, como a nível de Brasil. Então 

assim, a gente pede a esse Colegiado que 

faça uma avaliação. A gente até coloca tam-

bém que foi aprovada uma lei, inclusive em 

7 dias, dentro da Assembleia Legislativa, in-

clusive o próprio Governador não assinou a 

Lei e a própria PGE recomendou ao Gover-

nador que vetasse a Lei porque ia em con-

tradição à Constituição do Estado do Ama-

zonas e às leis vigentes do nosso Estado, 

não só do Amazonas, mas dos outros Esta-

dos, que reconhece o mestiço com um 

grupo étnico diferenciado. Então, a reco-

mendar a PGE, ela que faz todo ao arca-

bouço jurídico, e recomendou ao Governa-

dor que não sancionasse a Lei e sim reco-

mendou o veto. Então, a gente vê que há o 

contraditório quando a Defensoria Pública 

tenta impor, e é assim dessa maneira que a 

gente ouve, identidade negra aos pardos. 

Obrigada pelo atenção”. E Sr. Gerson Leão 

Alves: “Boa tarde. Bem, eu gostaria de in-

formar que essa resolução que se está 

questionando é inconstitucional, ela vai con-

tra a Constituição do Estado do Amazonas, 

porque a Constituição do Estado do Amazo-

nas, o artigo (falha no áudio), inciso VI, cla-

ramente distingue indígenas, afro-brasilei-

ros, mestiços e caboclos. Logo, para nossa 

Constituição, caboclo e mestiços são distin-

tos de negros. Isso é a primeira inconstituci-

onalidade. Segundo que existe a Lei 3.044 

que estabelece que, em qualquer fórum de 

discussão de política pública em que haja 

representação de grupos étnicos e raciais, o 

mestiço tem a sua representação assegu-

rada. Em outras palavras, nem que você 

classificasse pardo como negro, o negro 

pardo teria uma representação separada do 

negro preto. Nós não somos negros. Mas, 

se nós fossemos classificados como ne-

gros, como essas legislações racistas cos-

tumam fazer, partir da ideia que ser de raça 

seja superior a ser mestiço, mesmo assim o 
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negro, entre aspas pardo, teria sua repre-

sentação separada do negro preto. Pois 

bem. Essa é uma outra questão que essa 

resolução não segue. Essa legislação ra-

cista, etnocida, que criaram agora, que nem 

o Governador teve coragem de assinar, de 

tão inconstitucional que ela é, tanto que ela 

foi promulgada, não sancionada. Essa Re-

solução vergonhosa e racista que é o pro-

jeto da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, pois nem essa legislação tira do 

mestiço a sua representação específica. 

Outra questão é que, em documentos de 

que o Brasil é signatário de Direitos Huma-

nos, uma das formas é denunciada de apa-

gar o mestiço e promover seu etnocídio é 

negar a sua existência como grupo próprio. 

Então não há sentido. A administração pú-

blica rege por um objetivo. Ora, classificar 

pardos como negros não beneficia em nada 

o processo de ao que teoricamente é o ob-

jetivo das cotas, que é a inclusão, pelo con-

trário. Se você somar pretos e pardos no Es-

tado do Amazonas, se colocar em um única 

categoria, 93% dessa população será 

parda. Ora, como uma pardo, com aparên-

cia de caboclo, cabelo liso, chegar para rei-

vindicar uma cota como essa? Vão dizer 

‘não, você não é negro, você é um esperta-

lhão que quer tomar as vagas dos negros”. 

Quer dizer, até isso o pardo fica exposto. 

Outra questão também preconceituosa que 

existe, inclusive na argumentação dessa 

Lei, é a ideia de que deveria ser feita uma 

reparação para questão da escravidão dos 

pretos. Ora, é bom lembrar que a escravidão 

do pardo é anterior a dos negros. Nenhum 

grupo no Brasil foi escravizado por mais 

tempo que o pardo, porque a escravização 

do pardo começou junto da escravização do 

índio. Quando os negros chegaram no Bra-

sil, os primeiros navios negreiros, já havia 

escravos pardos e escravos índios. Então, a 

escravidão do pardo começou junto com a 

escravidão do índio e só terminou em 1888, 

com a abolição da escravidão. Então, ne-

nhum grupo merece mais reparação histó-

rica da escravidão do que nós, os pardos. E 

o que nós temos visto nesses tribunais raci-

ais somos nós, os pardos, sermos tratados 

com discriminação e com essa ideia de im-

por a identidade negra aos pardos de uma 

forma genocida, etnocida e ao mesmo 

tempo que um pardo vai reivindicar uma 

cota como essa, ele é tratado como esper-

talhão e quer se aproveitar das vagas dos 

negros. Então existe esse processo, ou 
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seja, não existe justificativa para classificar 

pardo como negro não existe isso, a não ser 

que haja aí por trás a intenção de eliminar o 

pardo, o mestiço como etnia. E nós somos 

uma etnia. É bom destacar isso, está na lei 

do Amazonas como etnia. Agora, como 

você o atroari, o kaingang, o saterê-mawé, 

nós mestiços somos uma etnia, nós não so-

mos simplesmente uma miscigenação, nós 

somos uma grupo étnico. Então, nos impor 

uma identidade negra é querer eliminar a 

nossa etnia e isso caracteriza etnocídio, que 

é repudiado pelos Direitos Humanos. E ou-

tra questão absurda que tem ocorrido na de-

fensoria pública é o seguinte. A função da 

defensoria pública e eu até vou ter que ex-

plicar isso para vocês é defender as leis. En-

tão, cidadão chega para defender suas leis 

e buscar a defensoria pública. Não é a de-

fensoria pública tentar criar leis para retirar 

o direito do cidadão. Seria como uma mulher 

estuprada tivesse chegado na Defensoria 

pública e a defensoria pública, ao invés de 

atendê-la, fosse fazer uma lei para despe-

nalizar o estupro. É uma lei imoral, absurda, 

racista. A minha consideração final é refor-

çar que é vergonhoso, é racista o que a De-

fensoria Pública no Estado do Amazonas 

está fazendo com o pardo. Vocês não vão 

conseguir eliminar nossa identidade. Nós 

somos pardos, nós somos nativos, um povo 

nativo do Brasil não vamos nos submeter a 

ideia que a raça negra seja superior ao 

pardo e não vamos admitir esse imperia-

lismo africano que querem fazer aqui. Os 

nossos ancestrais enfrentaram o imperia-

lismo europeu, imperialismo branco. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigada, seu 

Gerson. Tenha uma boa tarde”.  IX – DIS-

TRIBUIÇÃO MATÉRIAS. 1) PROCESSO 

Nº 20000.002XX3/2021-DPE/AM. INTE-

RESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. 

ASSUNTO: RELATÓRIO. Distribuído, por 

sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro 

Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha para re-

latoria. 2) PROCESSO Nº 

20000.004276/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: ANA REGINA SOUZA. ASSUNTO: 

RECURSO MERITOCRACIA. Distribuído, 

por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. Conse-

lheira Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta 

para relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELA-

TÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) 

PROCESSO Nº 20000.007370/2020-

DPE/AM. INTERESSADO: NAÇÃO MES-

TIÇA. ASSUNTO: PROPOSTA DE ALTE-

RAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 30/2020 E 
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32/2020-CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RE-

LATORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO DE 

MIRANDA. Pedido de vista: Dra. Adriana 

Monteiro Ramos Tenuta. Após a leitura do 

voto-vista, foram abertas as discussões. 

Dra. Kanthya Miranda: “No voto que foi 

proferido durante a relatoria, que estava co-

migo, com efeito eu tratei mais da questão 

gramatical quando eu falei que a norma tra-

tava, quando fala que existe a previsão de 

cotas para pretos e pardos, o conectivo ‘e’ 

pelas normas gramaticais significa adição. 

Então, realmente não foi, não necessaria-

mente a defensoria estava ali tratando se 

pardo era mistura de preto com branco, se 

era indígena, se era amarelo e penso eu que 

o voto da Dra. Adriana, até muito bem fun-

damentado, parabéns pelo voto, pela pes-

quisa, trouxe muito bem. Acho que ela 

trouxe mais uma interpretação teleológica, 

da finalidade da lei, que a interpretação que 

se deve dar para esse pardo, pelas normas 

gramaticais aí, não estava dizendo que tipo 

de pardo era, mas, pelo voto da Dra. Adri-

ana, se eu estiver errada me corrija, seria 

isso. Os pardos seria, sim, os que tinham fe-

nótipos de pretos, que acho que foi até o en-

tendimento do Dr. Theo também na última 

reunião. Só para pontuar e trazer um pouco 

à baila o que foi dito no meu voto, que foi 

essa questão gramatical. São as considera-

ções”. Dr. Thiago Rosas: “Dra. Kanthya, na 

sua fala a senhora aderiu ao voto-vista da 

Dra. Adriana, para integrar?”. Dra. Kanthya 

Miranda: “Sim, posso integrar. Estou de 

acordo sim com a interpretação”. Passou a 

coleta dos votos. Por unanimidade, o cole-

giado acolheu o voto-vista da Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Adriana Tenuta, integrado 

ao voto da relatora, que votou indeferimento 

do pedido de inclusão de quotas específicas 

para a população parda (mestiços e cabo-

clos não descendentes de pessoas pretas), 

em concursos e seleções da Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas, por entender 

que, em divergência com o voto da relatoria, 

serão considerados negras, para fins de co-

tas étnico-raciais, as pessoas pretas e mes-

tiças com aparência/fenótipo de pessoa 

preta e manifestou-se, outrossim, em con-

sonância com o voto da Relatoria, pelo in-

deferimento do pedido de participação do 

Movimento Pardo Mestiço Brasileiro junto à 

Comissão Especial prevista na Resolução 

030/2020 do CSDPE/AM. Abstendo-se de 

votar o Exmo. Sr. Corregedor-Geral, em 

exercício, Dr. Vitor Kikuda. Com destaque à 

manifestação do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
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Messi Vasconcelos: “Caro Presidente, e 

aproveito a ocasião para lhe saudar. Sau-

dando também aos demais membros aqui 

do Conselho, a Erika, e, na oportunidade, 

Presidente, eu faço aqui uma breve consi-

deração antes do voto, no sentido de repu-

diar parte do conteúdo da fala dos represen-

tantes da Instituição que foi ouvida hoje, es-

pecialmente na parte da adjetivação em re-

lação à defensoria pública e deixo aqui re-

gistrado este repúdio, uma vez que, ao con-

trário do que se falou, o conteúdo desta re-

solução e o objeto do que se tem deliberado 

aqui aponta justamente ao contrário, ou 

seja, o fortalecimento das garantias dos di-

reitos fundamentais, principalmente da po-

pulação mais vulnerável, enfrentando o ra-

cismo estrutural que, de fato, foi objeto do 

voto da relatora e do voto divergente que 

agora também passa a se integrar. Nesse 

sentido, Presidente, eu louvo aqui o caráter 

democrático da Defensoria Pública na prá-

tica, experimentando o contraditório, os ou-

vindo de fato, até quando o conteúdo destas 

falas não parecem ser razoável. Eu faço re-

almente um desafio de que, talvez, em outra 

instituição este espaço não fosse oportuni-

zado, quanto mais permitido desta natureza. 

Então, realmente a Defensoria Pública é um 

lugar democrático para todos, inclusive 

quando passasse-se do limite do aceitável. 

Eu faço só uma indicação, Presidente e de-

mais Conselheiros, para eventuais questões 

relacionadas a este tema. Eu indico aqui do 

Amazonas o Núcleo da Nova Cartografia, o 

Projeto de Nova Cartografia Social da Ama-

zônia, que pode auxiliar o Conselho e, even-

tualmente, em outras fase de análise do 

concurso relativo a questão de raça e tam-

bém da formação antropológica-social do 

povo amazonense. É um Centro de referên-

cia e fica aí como registro” e do Dr. Theo 

Costa: “Ressaltar que a Defensoria Pública 

está à frente nessa discussão, inclusive so-

bre o Conselho Nacional de Justiça, cuja re-

serva de vagas é de 20%. Estamos à frente, 

Presidente, do Conselho Nacional do Minis-

tério Público que abre apenas 20% de vagas 

aos negros, não mencionando, por exem-

plo, indígenas, não mencionando quilombo-

las. Então, com certeza, e eu reforço a fala 

do Conselheiro Messi, que a Defensoria Pú-

blica do Estado do Amazonas está à frente 

e não atrás, à frente de muitas instituições”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Aproveito 

para reforçar um pouquinho o que o Dr. 

Messi trouxe em relação ao espaço demo-

crático, a garantia de voz que a Defensoria 
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Pública sempre deu e sempre dará aos mo-

vimentos sociais. É importante ressaltar 

que, após a aprovação dessa resolução, a 

Defensoria construiu um projeto de lei para 

o encaminhamento desse projeto à Assem-

bleia Legislativa do Estado do Amazonas, a 

Defensoria fez questão de fazer uma audi-

ência pública, de reunir os movimentos, de 

dar voz a todos os movimentos que quise-

ram participar da audiência. Inclusive, o Mo-

vimento Nação Mestiça participou da audi-

ência, teve o direito à sua manifestação, to-

das as manifestações foram contempladas 

pela Ata dessa audiência pública. Isso foi 

submetido à análise jurídica da Diretoria de 

Apoio Jurídico e Assuntos Institucionais da 

Defensoria Pública e, posteriormente, o Pro-

jeto foi encaminhado à Assembleia Legisla-

tiva. Digno de registro que esse Projeto de 

Lei foi aprovado por unanimidade, não 

houve nenhum voto contrário. É importante 

registrar também quem, em que pese que 

não tenha sido sancionado, efetivamente 

houve a sanção tácita e esse projeto já foi 

promulgado pela Presidência da Assem-

bleia. Então, hoje essa resolução foi trans-

formada em Lei. Também agradeço ao 

alerta que o Dr. Messi colocou em relação 

ao projeto da nova cartografia, eu acho que 

é importante sim, o Conselho está a par 

disso, inclusive a Escola Superior da Defen-

soria, em parceria com a Dra. Adriana, já 

está iniciando tratativas para um curso de 

formação para a Comissão de Heteroidenti-

ficação. Então, a gente vai preparar a Co-

missão de Heteroidentificação, que vai ser 

formada pelo Conselho. Inclusive este Con-

selho publicou o Edital conclamando a soci-

edade civil organizada para se inscrever na 

Comissão de Heteroidentificação. Isso 

ainda vai ser abordado pelo Conselho. En-

tão, isso só mostra que, de fato, a defenso-

ria pública está muito à frente das outras ins-

tituições. Uma Instituição que sempre olha 

pelas minorias, que tem como seu dever 

constitucional preservar todos os direitos e 

garantias das pessoas que estejam em al-

guma condição de vulnerabilidade. Quero 

agradecer mais uma vez a participação da 

Dona Helderli”. 2) PROCESSO Nº 

20000.005843/2020-DPE/AM. INTERES-

SADO: DEFENSORIA-GERAL. AS-

SUNTO: LISTA DE ANTIGUIDADE. PE-

DIDO DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ 

DE PAIVA. Após lido o voto-vista, processo 

em discussão. Dra. Caroline Souza: “Esse 

processo é aquele antigo, que o Dr. Marco 
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levantou essa questão de um possível con-

flito?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Exatamente. E aí, como houve a publica-

ção da lista de janeira e naquela lista não 

havia controvérsia, nós abrimos o processo 

de promoção com base naquela lista e 

agora eu trago o processo porque a ideia é 

abrir um novo processo de promoção, pro-

moção para a segunda classe, aí o procedi-

mento a ser seguido é esse que foi trazido à 

questão de ordem, à época, pelo Dr. Marco 

Aurélio, que está à frente da Corregedoria. 

Então, eu retomei o processo para, caso a 

gente vença e vote esse processo, a gente 

possa publicar uma nova lista de antigui-

dade para abrir uma promoção para a se-

gunda classe”. Dra. Caroline Souza: “En-

tão, pelo voto, e eu concordo, não há, na 

verdade, um conflito, há uma complementa-

ção da resolução com (falha no áudio) 

aquela lista anual de antiguidade e a resolu-

ção, quando ela fala da lista de antiguidade, 

é para publicação para fins de promoção?”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso, isso. 

Porque pode acontecer de alguém averbar 

um tempo nesse período, ter passado na 

lista de antiguidade e isso não refletiria a re-

alidade. Eu acredito até que lá atrás, em ou-

tros conselhos, nós já tivemos situação se-

melhante, inclusive foi por isso que o Con-

selho Superior inseriu isso na resolução da 

promoção”. Dra. Caroline Souza: “Eu acho 

que até uma forma de acelerar um pouco o 

processo de promoção, porque a análise já 

vem de lá para o Conselho Superior, (falha 

no áudio), já analisa a lista toda e é possível 

iniciar o Edital, o processo de promoção”. 

Dra. Adriana Tenuta: “então, para que haja 

uma nova promoção você vai fazer uma 

nova publicação? A gente vai finalizar esse 

processo que já está paralisado aí e nós va-

mos dar andamento a uma nova publicação 

da lista de antiguidade?” Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Exatamente”. Por unanimi-

dade, o Colegiado acolheu o voto do Exmo. 

Sr. Presidente que votou pelo não provi-

mento dos pedidos. 3) PROCESSO Nº 

20000.001238/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: GTI. ASSUNTO: RECURSO DE 

METAS. CONSELHEIRA-RELATORA: 

DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA. 

Após a leitura do voto, em discussão. Dra. 

Caroline Souza: “Dr. Ricardo, eu tenho al-

guns apontamentos e uma dúvida com rela-

ção ao voto. É pelo deferimento do pedido 

de redução, mas a gente já reduziu, já 
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houve a redução pelo conselho na última fi-

xação de meta e aí eu não sei se seria perda 

do objeto, eu estou nessa dúvida”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Eu pontuei isso no final-

zinho, que inclusive, na última reunião, já foi 

aprovado nos moldes. Eu entendi que não 

teve perda do objeto porque ela pediu essa 

readequação para o trimestre seguinte, que 

já passou, e para os demais trimestres”. 

Dra. Caroline Souza: “Aí entra um ponto 

que eu estou assim. Eu fui olhar o resultado 

divulgado parcial da meta agora desse tri-

mestre vigente, julho. Está aqui no site da 

defensoria, eu estou com o resultado. A 

análise da DPLAN foi com relação a redu-

ção da meta do GTI porque houve a instala-

ção do Polo do Purus e a redução de alguns 

municípios. Então, ela fez uma análise, ao 

que me parece, do quantitativo de municí-

pios, mas não do percentual de atos que 

aquele município que o GTI tinha nesses 

municípios. E aí o resultado do trimestre 

agora e vigente, de julho, deixa claro, me 

parece, que a instalação do Polo não impac-

tou em nada na atuação do GTI porque só 

em julho eles já atingiram a meta fixada pelo 

Conselho Superior, só no mês de julho. O 

resultado parcial divulgado do trimestre em 

vigor, o resultado do segundo trimestre, eles 

comprovam que nem o ADOTE e nem a ins-

talação desse Polo teve o efetivo impacto na 

atuação do GTI porque eles vêm batendo 

meta. Por exemplo, só nesse trimestre, só 

no mês de julho, ele já bateu a meta dos 

atos judiciais, que a DPLAN propôs uma re-

dução de 15%. Então, o que eu verifiquei é 

que a DPLAN analisou só o quantitativo, a 

saída dos municípios e não quantos atos o 

GTI fazia relativo àquelas comarcas”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Mas, no trimestre ante-

rior, eles bateram com 95%”. Dra. Caroline 

Souza: “Não, no primeiro trimestre. Então, 

houve a perda do objeto, aí veio o segundo 

trimestre, que eles bateram mais de 100%, 

e agora o terceiro que eles bateram. No pri-

meiro trimestre foi perda do objeto, isso aí a 

gente já julgou pelo que eu entendi”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Mas, assim, se para os 

trimestres posteriores, pelo menos no meu 

entendimento, a gente tem que fixar, na ver-

dade, em cada reunião a gente fixa anali-

sando. Esse aqui foi dos trimestres anterio-

res, então foi pelo deferimento porque já ti-

nha observado essa redução do primeiro, 

que perdeu objeto, mas que foi em 95%. En-

tão, havia, de qualquer forma, uma prejudi-

cialidade impedindo o órgão de atuar ali e a 

gente não sabia que seria por conta desse 
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estudo. A gente viu que não. Que mesmo 

com o Polo do Purus não. Mas acho que 

cada reunião que tem das metas é onde a 

gente aprova, né?” Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “O que ia colocar, até para comple-

mentar o que a Dra. Caroline falou, é que, 

por mais que se reduza até o percentual 

exato do que representava o Polo do Purus, 

a gente teve uma mudança provavelmente, 

porque a gente percebe isso aqui pela Ad-

ministração, de comportamento do interior. 

A gente vem de uma pandemia, a gente vem 

de um momento que não estava aconte-

cendo diversos atos e hoje, a maioria dos 

interiores está realizando audiências por vi-

deoconferência. Então, hoje os atos do GTI, 

em sua grande maioria, têm um grande im-

pacto por conta dessas audiências judiciais 

que têm acontecido. Então, existe o ADOTE 

UMA COMARCA, mas a audiência não é 

geralmente realizada pelo defensor do 

ADOTE, ela vai para o GTI. Só realiza audi-

ência judicial aquele defensor que tem dis-

ponibilidade. Então, por exemplo, o defen-

sor de uma forense que está no ADOTE, às 

vezes ele não consegue conciliar as duas 

pautas, mas no atendimento consegue. 

Quando ele não consegue, essas audiên-

cias vão para o GTI.  O que que nós temos 

percebido, aí o Thiago pode até falar melhor 

porque ele que faz muito das designações? 

É que quem está hoje no GTI tem tido um 

volume muito grande de audiências no inte-

rior, aí isso acaba necessariamente desem-

bocando nos atos. Então, é por isso que, 

mesmo com a implantação de um polo, 

mesmo com o ADOTE atendendo todo 

mundo, eles tiveram um aumento de atos 

porque o próprio ADOTE impulsiona proces-

sos que vão gerar lá na frente uma audiên-

cia que antes não acontecia porque não ti-

nha quem impulsionasse o processo. Então, 

acaba gerando mais demanda. Então, a ten-

dência é aumentar a demanda do GTI, não 

diminuir, por conta dos juízes que estão 

aderindo, cada vez mais no interior, a audi-

ências por videoconferência”. Dra. Caroline 

Souza: “E os dados mostram isso. Inclu-

sive, eu parabenizo aqui a atuação do GTI, 

de quem está à frente, porque, de fato, há o 

desenvolvimento de um trabalho bem inte-

ressante e o quantitativo de atos, tanto de 

atendimento quanto de ato judicial, é alto. E 

ainda tem essa ajuda do projeto do ADOTE, 

ou seja, mesmo sem fazer as intimações, 

sem cumprir as filas, ainda assim há uma 

atuação muito expressiva do GTI. Então, as-
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sim, eu entendo que é perda do objeto por-

que no segundo trimestre houve cumpri-

mento, no terceiro trimestre o conselho já al-

terou a resolução de acordo com a proposta 

da DPLAN, já foi cumprido, inclusive, pelo 

GTI, então só nesse ponto que eu acho que 

seria o que eu coloquei aqui em discussão. 

Da mesma forma que a gente decidiu no pri-

meiro trimestre em que o relator foi o Dr. Thi-

ago, só pontuar isso”. Dr. Thiago Rosas: “O 

TELEGRAM do GTI também avolumou bas-

tante, eu acompanho, o meu TELEGRAM é 

da minha defensoria e do GTI, eu fico diari-

amente olhando e acompanhando, e, nos 

últimos 6 meses, ele cresceu muito também. 

Não só as audiências que os juízes aderi-

ram de forma massiva no interior, os assis-

tidos do interior descobriram o TELEGRAM 

do GTI. Então, em paralelo a isso também 

aumentou o atendimento novo e o acompa-

nhamento dos assistidos”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Acho que a reflexão que a gente tem 

que fazer mesmo é que não necessaria-

mente a saída do ADOTE traria esse déficit 

de atendimento. Na verdade, impulsionou e 

a defensoria toda se mobilizou para essa 

mudança. Então, o Conselho tem que estar 

atendo, a própria Administração na pessoa 

do Dr. Thiago, que é quem fica à frente com 

os defensores do interior, em específico. Eu 

sei que o GTI funciona na Capital, mas é di-

recionado à população do interior. Real-

mente estará na próxima definição das me-

tas, levando em consideração realmente vá-

rias situações que vão desencadear no 

atendimento do GTI. Então, também quero 

parabenizar a atuação porque realmente a 

gente verifica que tem sido expressiva se a 

gente for considerar a realidade do que era 

e do que está realmente em número sendo 

demonstrado”. Dra. Kanthya Miranda: “O 

que, em verdade, a sugestão da DPLAN não 

engessa porque, como eu falei, a cada tri-

mestre novo tem aprovação das metas. En-

tão, não engessa. Sendo verificado que o 

não cumprimento e sendo necessária a al-

teração para mais ou para menos é anali-

sado nas reuniões de fixação das metas”. 

Dr. Vitor Kikuda: “Presidente, você deu 

uma explicação que o ADOTE UMA CO-

MARCA, que eu li aqui o processo, impulsi-

ona a prática de audiências. Aí eu estou ve-

rificando aqui a unidade tem 2 critérios, atos 

judiciais e atendimento novo/retorno. E, no 

resultado parcial, o GTI está abaixo da 

meta, está 79%. Tem algum indicativo, não 

se vocês que trabalham mais perto dessa 

dinâmica, que o ADOTE tem um impacto 
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também no atendimento novo/retorno? Por-

que o que temos hoje, no critério objetivo, é 

dos 15%. Houve uma redução de população 

e de municípios em 15%. Tem algum indica-

tivo?”. Dra. Caroline Souza: “Dr. Vitor, o re-

sultado, esses 79% significa que ele já atin-

giu, só no mês de julho, 79% da meta, ou 

seja, para ele atingir a meta que o conselho 

fixou para o terceiro trimestre faltam só 193 

atos, que possivelmente ele vai cumprir, 

porque só em 1 mês ele praticou 707 atos”. 

Dr. Vitor Kikuda: “Esse percentual então 

não é proporcional ao mês?”. Dra. Caroline 

Souza: “Não, é proporcional ao trimestre”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É propor-

cional a meta inteira. Então, dos 100% ali da 

meta, ele já tem 79%”. Dra. Kanthya Mi-

randa: “No meu entender, como o trimestre 

ainda está em andamento, eu entendo que 

não há perda do objeto por isso, porque 

ainda está em andamento, mas que tem in-

dicadores que ele vai cumprir? Efetivamente 

não se sabe. E se acontecer algum fato ex-

traordinário que ele não cumpra?”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas, Kanthya, 

especificamente nesse ponto, quando o 

Conselho aprovou a resolução lá fixando as 

metas, já enfrentou isso. Eu acho que ela ti-

nha que entrar com um novo pedido, dessa 

nova publicação, até porque essa nova re-

solução traz especificamente lá a possibili-

dade de recurso, que é de reconsideração, 

que cabe ao Conselho, para falar do caso 

concreto. Quando ela propôs isso lá atrás, 

tinha uma efeito. Era aquilo lá e isso fosse 

observado para a frente e, pelo o que a 

gente percebe, na fixação da meta, isso foi 

observado por este Colegiado. Então, a 

gente voltar para esse tema, eu acho que fi-

caria um pouco sem sentido”. Dra. Kanthya 

Miranda: “Não, Dr. Mas o que eu falei, na 

última, está á no parágrafo do voto. Na úl-

tima reunião do conselho foi observado isso, 

o entendimento da DPLAN, eu informo lá no 

voto”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu 

entendi, mas acho que isso já foi feito”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Se houvesse fixação de 

nova meta, eles entram com novo recurso. 

A meta que foi votada é o que está valendo 

no trimestre em andamento”. Dra. Caroline 

Souza: “Não. Mas é assim. Aqui, no voto, 

está escrito nos trimestres seguintes. O tri-

mestre seguinte do pedido é o segundo e o 

terceiro que está em vigor. O segundo eles 

bateram a meta”. Dra. Kanthya Miranda: “E 

o terceiro que está em vigor e os próximos 

que está com a observação de que tenha 

reunião para fixar as metas”. Dra. Caroline 
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Souza: “Então, nesse caso, a DPLAN teria 

para cumprir isso aí, para executar essa de-

cisão do Conselho, teria que voltar e rever a 

meta do segundo trimestre?”. Dra. Kanthya 

Miranda: “Não, eu entendo que não. Veja. 

O 1º trimestre perdeu o objeto. Ela pediu 

que no 2º trimestre e seguintes, porque ela 

não sabia quando ia ser julgado esse pro-

cesso, tem a questão temporal, fosse obser-

vado isso. A DPLAN falou que tanto obser-

vou que juntou esse estudo e, na reunião 

das metas, nós fixamos isso, que fica va-

lendo para o 2º e para o trimestre que está 

em andamento, que é quando ocorre o jul-

gamento desse processo. A partir dos próxi-

mos, por óbvio, tem as próprias normas, que 

é a fixação de novas metas, aquela reunião 

que a gente faz discutindo. Pode até ser ele-

vado”. Dr. Theo Costa: “Mas, Kanthya, o 

próprio andamento, a própria demonstração 

dos fatos de que eles estão alcançando re-

sultados já demonstram, por si só, como eu 

concordo com a Carol, a perda do objeto. In-

clusive, a Stefany já fez reuniões aqui no 

Sub, com a DAJAI, no sentido de que, em 

conjunto com a DPLAN, chegar em critérios 

objetivos e até mesmo dirimindo eventuais 

conflitos. Então, tem um parecer orientativo, 

de modo geral, que fixa as atribuições do 

GTI e, como o Dr. Paiva falou, a própria im-

plementação do ADOTE tem por objetivo 

fortalecer o GTI. Pode parecer que não, 

igual a dúvida do Dr. Vitor Kikuda, que falou 

assim ‘existe alguma evidência que real-

mente que o ADOTE cause esse incre-

mento do GTI?’. Os fatos mostram. Porque, 

desde o momento que a Administração vem 

fortalecendo o ADOTE, por consequência 

os atendimentos do GTI vieram crescendo 

por consequência. Eu concordo que houve 

perda do objeto praticamente e não acho 

que pedido hoje represente a realidade”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Dra, deixa 

eu colocar só um ponto no voto de Vossa 

Excelência. Eu que o grande ponto do voto 

trazido está talvez na forma que ficou cons-

truída essa parte final. Eu acredito, e acho 

até que a gente pode caminhar para uma 

votação, que se fosse ‘não defiro o pedido 

de readequação, mas entendo que sejam fi-

xadas as metas observando os impactos do 

projeto AODTE UMA COMARCA e instala-

ção dos demais polos’, não só do polo do 

purus, mas dos demais polos, acho que 

atenderia muito mais aquilo que o Conselho 

quer, que é que, toda vez que for fixar as 

metas do GTI, que se observe o ADOTE 

UMA COMARCA, a instalação de Polos, 
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porque o efeito prático desse voto, especifi-

camente, é a gente ter que reanalisar a meta 

que foi fixada no trimestre em curso”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Eu concordo com 

Vossa Excelência, só que eu entendo que o 

momento da gente verificar quais são os im-

pactos não é aqui, é na reunião de fixação 

de metas. Como a gente está em curso de 

um trimestre, eu acho que não perdeu o ob-

jeto porque a gente está em curso, vai valer 

na próxima reunião de meta”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Então, são os critérios. 

A senhora concorda que são os critérios e 

não a questão da meta especificamente? 

Porque se eu readequo a meta, eu tenho 

que rever o que nós fixamos. É diferente, 

né?”. Dra. Kanthya Miranda: “O que eu 

quis dizer, Excelência, foi a readequação 

para os próximos trimestres observando 

sempre os números indicados na DPLAN 

pelo trimestre que se passou e pelo que está 

em andamento. Nos próximos sempre tem 

que observar os critérios da DPLAN. Por 

isso que eu falei, não engessa. Eu só achei 

que não houve perda do objeto porque a 

gente está em curso de um trimestre e esse 

trimestre ainda tem que observar essa meta 

que foi fixada, mas, a partir das próximas, 

eu entendo sim. Se não está causando ne-

nhum impacto, não engessa. Eu só achei 

que não era o momento de se discutir os im-

pactos ou não aqui e sim lá reunião de fixa-

ção de metas, mas fiquem à vontade para 

definir”. Dr. Vitor Kikuda: “Desculpa de an-

temão pela falta de liturgia, nem sei se eu 

posso fazer esse questionamento para a re-

latora. Eu fiquei com uma dúvida em con-

creto aqui. Porque no trimestre anterior tam-

bém essa unidade explode a meta, ela faz 

700% e porque ela provocou essa questão. 

Ela se antecipou ao resultado?”. Dra. 

Kanthya Miranda: “No 1º trimestre, ela le-

vou em consideração o 4º trimestre de 2020. 

Ele bateram a meta do 1º trimestre, mas 

com percentual de 95,17% dos atos. Era 

para eles fazerem 347 e eles fizeram 335. 

Então, eles estavam na faixa 2 de bonifica-

ção, porque as metas, para ter bonificação, 

têm as faixas. Até 90%, até 100%. Então, 

eles bateram a meta, mas nessa faixa 2 de 

bonificação. Aí ela pediu uma readequação 

imaginando que o Polo do Purus traria mais 

consequências ainda no sentido de poder 

baixar os atos”. Dr. Vitor Kikuda: “Em qual 

trimestre exatamente, Dra. Kanthya?”. Dra. 

Kanthya Miranda: “No 1º trimestre de 2021, 
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eles bateram a meta com 95%. Aí falou as-

sim ‘ó, perdeu o objeto, mas eu peço uma 

readequação’, porque o 1º trimestre foi ba-

tido, mas foi 95% e, além disso, ainda vai se 

instalar o Polo do Purus que foi em maio de 

2021, então por isso ela ficou receosa”. Dr. 

Vitor Kikuda: “Então, só para eu fechar 

meu voto aqui na minha cabeça, uma outra 

questão. O Conselho edita uma resolução e 

ele permite um questionamento, mas o co-

lega, o membro, tem que trazer algo em 

concreto, posterior à data da fixação da 

meta, né?”. Dra. Kanthya Miranda: “Isso, 

foi o voto do Dr. Thiago, que era o anterior 

relator. Ele falou ‘olha, eu entendo real-

mente que vai ter uma efetiva diminuição no 

número de comarcas, antes de mudar, va-

mos fazer um estudo pela DPLAN’, porque 

o órgão técnico que faz o estudo é a 

DPLAN. Então, a DPLAN concluir nos estu-

dos que, com efeito, como ia ter uma dimi-

nuição nas comarcas isso poderia impactar 

em 15%. Por isso, a DPLAN sugeriu as no-

vas metas. Porque todo trimestre existe a 

aprovação das metas. E aí são sugeridos 

pela DPLAN e o conselho aprova. Então, a 

DPLAN, com base nesse estudo, sugeriu 

essa diminuição em 15%, por causa da im-

plantação do Polo que seria o número de 

municípios menos atendidos, digamos as-

sim, pelo GTI. Eu acredito que vá bater, eu 

acredito que o GTI vai ultrapassar a meta, 

só que eu acho o seguinte. Nós ainda esta-

mos num trimestre em curso, em anda-

mento, então, tem que se concluir esse tri-

mestre com a meta que está e, a partir dos 

próximos, que não engessa, porque, a partir 

dos próximos, a DPLAN vai analisar os da-

dos e vai apresentar para o Conselho ‘olha, 

Conselho, eu acho que aqui pode aumentar 

em 10%, pode diminuir em 20%’. Então, 

nessa nova reunião, votaria a nova meta, 

mas nós estamos num trimestre em curso. 

Mas, Presidente, se quiseram sugerir uma 

redação na parte final ou votar pela perda 

do objeto, faz parte, porque o Conselho é 

para deliberar e discutir”. Em votação, o Co-

legiado, por unanimidade acolheu o voto di-

vergente do Exmo. Sr. Presidente do Con-

selho Superior que votou pela perda do ob-

jeto e que se observe, na fixação das próxi-

mas metas, seja observado o impacto do 

Projeto ADOTE UMA COMARCA e a cria-

ção de Polos nos atendimento do interes-

sado do presente processo. 4) PROCESSO 

Nº 20000.002491/2021-DPE/AM. INTE-

RESSADO: CHRISTIANO PINHEIRO DA 
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COSTA. ASSUNTO: REEMBOLSO. CON-

SELHEIRA-RELATORA: DRA. 

POLLYANA SOUZA VIEIRA. Após lido o 

voto e aberta a votação, o Colegiado aco-

lheu, por unanimidade, o voto da Exma. Sra. 

Conselheira-Relatora, Dra. Pollyana Souza 

Vieira, que votou pela falta de atribuição do 

Conselho para análise de mérito e o enca-

minhamento dos autos para exame e deli-

beração do Defensor Público-Geral. 5) 

PROCESSO Nº 20000.003907/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: LUIZ MAURÍ-

CIO OLIVEIRA BASTOS. ASSUNTO: RE-

VISÃO DE METAS. CONSELHEIRO-RE-

LATOR: DR. THEO EDUARDO RIBEIRO 

DA COSTA. Após lido o voto e aberta a vo-

tação, o Colegiado acolheu, por unanimi-

dade, o voto do Exmo. Sr. Conselheiro-Re-

lator, Dr. Theo Eduardo Ribeiro da Costa, 

que votou pelo indeferimento, preliminar-

mente, do pedido de revisão de metas, di-

ante da inequívoca intempestividade, bem 

como pela ausência de documentos míni-

mos comprobatórios dos fatos alegados e, 

por fim, votou sugerindo, considerando que 

referido membro afirmou que vem adotando 

busca ativa de assistidos, visando reduzir o 

número, que os autos sejam encaminhados 

para DPLAN, para tomar conhecimento dos 

fatos, bem como tomar as medidas que en-

tender necessárias para o estabelecimento 

de metas futuras em relação ao referido ór-

gão de atuação. 6) PROCESSO Nº 

20000.003632/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DEFENSORIA-GERAL. AS-

SUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

Nº 010/2019-CSDPE/AM. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “A ideia aqui, Conselheiros 

e Conselheiras, é nós tentarmos aqui, de al-

guma forma, é regulamentar a questão de 

auxílio home office para os estagiários, por-

que, quando o estagiário vai para o home 

office, a gente efetivamente para de pagar o 

auxílio transporte já que ele não está fa-

zendo uso de transporte, não está fazendo 

a locomoção dele para a Defensoria. E aí, 

nós encaminhamos o processo à DAJAI 

para que fizesse uma análise da possibili-

dade, o parecer veio no sentida de possibi-

lidade jurídica e aí a gente traz uma pro-

posta aqui e, nesse ponto, tem um questio-

namento trazido pela Dra. Carol Souza e 

peço que ela esclareça”. Dra. Caroline 

Souza: “Hoje, a gente está num retorno gra-

dual das atividades presenciais na Defenso-

ria, então cada órgão de atuação faz a sua 

escala de trabalho, quem vai para o presen-



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUARTA-FEIRA, 3 DE NOVEMBRO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.576 Pág. 118/136 

 

 

 

 

 

cial, que vai ficar em teletrabalho e aí a mi-

nha dívida é essa. Nesses casos em que o 

estagiário fica duas vezes na semana em te-

letrabalho e 3 vezes presencial, como é que 

seria feito? Porque é uma situação híbrida 

presencial e teletrabalho. Se o critério do te-

letrabalho é esse do órgão chegar a um con-

senso e fazer essa divisão ou se a gente vai 

regulamentar isso? Porque nós temos os 

atos do Defensor Público-Geral que já fixam 

que algumas situações serão em teletraba-

lho, se ele estiver com sintomas, contato. 

Existe esse ato em vigor, que daí ele já fica 

afastado, mas, fora isso, para as unidades 

que estão retomando a atividade presencial, 

há esse rodízio, então em fiquei com essa 

dúvida. Dr. Theo Costa: “Carol, ainda que 

haja um sistema híbrido igual você mencio-

nou, por vezes ele atuar em home office ou 

por vezes presencialmente, ainda assim, no 

sistema híbrido, haveria um gasto adicional 

em relação aos meios que ele precisa ter 

para fazer uma atendimento de qualidade. A 

Administração superior identificou que, no 

caso específico dos estagiários, muitos não 

tinham pacotes de dados suficientes para 

fazer atendimento virtual, seja por meio de 

vídeo chamada com o assistido, seja por 

meio do TELEGRAM, o envio e recebimento 

de arquivos com grande capacidade de 

upload, download¸ isso vem impactando aí 

no trabalho dos estagiários. Então, foi nesse 

sentido, Carol, que a Administração Supe-

rior entendeu pela necessidade, isso como 

regra e não exceção, se ele vai ou não even-

tualmente trabalhar de forma presencial ou 

virtual nesse sistema híbrido, mas, mesmo 

assim, ele acaba sendo uma necessidade. 

Eles ficaram sem receber esse auxílio, nós 

cortamos esse auxílio transporte, eles fica-

ram muito tempo sem auxílio transporte, 

não teve nenhuma outra forma de reem-

bolso ou de contrapartida da instituição, em 

razão disso a Administração colocou essa 

pauta para a questão apenas da legalidade. 

Pela legalidade realmente não tem nenhum 

empecilho, considerando que o estagiário 

não ganha remuneração. Como ele não ga-

nha essa remuneração, ele não está inse-

rido na Lei 173, diferentemente dos servido-

res, dos defensores públicos, que estão ex-

pressamente inseridos na Lei 173. Isso não 

alcançaria os estagiários. Por não alcançar 

os estagiários não haveria ilegalidade. Isso 

foi bem discutido”. Dra. Caroline Souza: 

“Não é pela legalidade, não”. Dr. Theo 

Costa: “Então qual é o ponto?”. Dra. Caro-

line Souza: “O ponto é ele trabalhando no 
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híbrido, no presencial e no teletrabalho, qual 

o adicional que ele vai receber? Há uma 

compensação? Ele recebe os dois? Ele re-

cebe só um?”. Dr. Theo Costa: “Mas aí 

cabe à Administração fazer essa análise, 

não?”. Dra. Caroline Souza: “Não, não está 

claro na Resolução”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Eu sugeri uma redação no 

§10 que eu acho que possa talvez resolver 

esse ponto ou a gente tenta incorporar isso 

no §9”. Dra. Kanthya Miranda: “Os estagi-

ários que já voltaram desse regime híbrido 

recebem um auxílio transporte proporcional, 

tanto é que nós fizemos os memorandos in-

formando ao estágio como era feita essa di-

visão, esse revezamento e eles recebem 

proporcional. Pelo que eu entendi aqui na 

resolução, independe disso, vai ser neces-

sário utilizar esse auxílio de trabalho remoto 

porque eles vão continuar também em casa. 

Então, o vale transporte ele vai receber pro-

porcional quando ele for e, paralelamente a 

isso, ele vai receber o auxílio do teletrabalho 

porque ele vai precisar estando em casa. 

Um não exclui o outro. O revezamento já 

está acontecendo e eles já estão rece-

bendo”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Mas o ponto todo é que o §9 ele diz que, 

em caso de recebimento do §8, você não re-

cebe o transporte. É por isso que é impor-

tante ter uma norma clara. Por isso que su-

geri aqui, ou coloca um §10 e eu acho que 

a redação que eu sugeri não é a melhor re-

dação, a gente precisa adequar, mas é só 

um norte, ou nós alteramos o §9 para trazer 

essa exceção, para ter essa possibilidade. 

Eu acho que todo mundo concorda que tem 

que ser proporcional, eu acho que só pre-

cisa ver como vai regulamentar, aí deixa que 

o ato fixe lá o valor, alguma coisa nesse sen-

tido, não tem problema”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Eu acho que ficou claro aqui que uma 

coisa não exclui a outra. As finalidades são 

diferentes. Acho que ficou um pouco incom-

preensível no início porque deu a entender 

que, como eles não estavam utilizando o 

vale transporte, a compensação seria atra-

vés do home office e não é isso. O home of-

fice  tem uma finalidade que é recompensar 

realmente pela utilização de rede de internet 

própria, para melhorar o acesso do estagiá-

rio e do assistido, canais virtuais para o tra-

balho realmente aconteça e agora, nessa 

retomada gradativa, se for realmente como 

tem acontecido na modalidade híbrida, eu 

vejo que as duas coisas podem conviver 

concomitantemente. Eu não sei se essa 
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análise foi feita pela DAJAI, Dr. Theo”. Dr. 

Leonardo Aguiar: “Eu ia falar essa questão 

que a Dra. Kanthya colocou em relação ao 

rodízio que nos foi colocado quando do re-

torno das atividades, conforme foi estabele-

cido naquele plano de retomada das ativida-

des, onde nós dividimos a equipe e coloca-

mos uma parte trabalhando na unidade e 

outra em casa, inclusive por pedido da Co-

ordenação de Estágio. Eles pediram até re-

lação dos estagiários que estavam em rodí-

zio para fins de pagamento do auxílio-trans-

porte proporcional a esses dias. Até os es-

tagiários na época vieram reclamar para 

mim porque, assim, da mesma maneira que 

eles estavam trabalhando na unidade, eles 

são obrigados a trabalhar em casa. Então, 

por isso, eu acredito que a Administração 

veio trazendo essa possibilidade, mas vai 

ter nas unidades, como é o meu caso, os 

estagiários trabalhabdo nos dois locais, não 

só em casa, mas também não só na uni-

dade. Então, como a Dra. Adriana colocou 

agora há pouco, realmente acho que dá 

para encontrar um meio termo e gratifica-los 

por esse trabalho extraordinário que essa 

pandemia nos impôs”. Dra. Pollyana Vi-

eira: “Mas essa é sugestão do §10 do Dr. 

Ricardo. Dá para a Administração fazer 

esse cômputo, cada defensoria faça a es-

cala que decidiu fazer e a Administração faz 

essa aferição porque realmente não dá para 

excluir um e dar o outro. Enfim, tem que dar 

os dois de forma proporcional”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Exatamente. Isso é 

possível sim. A ideia é essa. O que a gente 

precisa fazer aqui na resolução é um ajuste. 

Ou a gente constrói uma redação melhor 

para o §10 ou incorpora ele no §9”. Dr, Theo 

Costa: “Presidente, eu estava pensando 

numa questão aqui. Será se seria interes-

sante, da mesma forma que acontece com 

o auxílio saúde, a cada 6 meses pedir que o 

estagiário comprove que tem pacote de da-

dos, contrato com telefonia ou não seria 

conveniente?” Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Eu acho que não precisa porque o 

simples fato de ele estar desenvolvendo as 

atividades já demonstra que ele está 

usando algum tipo de serviço, de tecnologia, 

geraria uma volume de atividade grande 

para fazer isso. O que a gente precisa é de 

fato fiscalizar se ele está realizando as ativi-

dades e ter como controlar os dias em que 

a atividade é presencial e os dias em que 

essa atividade é teletrabalho”. Dra. Caro-

line Souza: “Hoje, por exemplo, eu nunca 
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mandei para o setor de estágio nenhuma in-

formação. Isso é uma coisa que cada órgão 

faz. Então acho que o setor de estágio não 

tem essa informação”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Vai gerar essa obrigação. 

Esse controle efetivo. Eles fazem o controle 

de atividade, então o estagiária assina folha 

de ponto, lá ele demonstra que está em ati-

vidade, mas o formato em que isso está 

acontecendo, se é presencial ou não, isso 

hoje tem ficado com a administração do 

chefe do órgão de atuação, que, no caso, é 

o defensor público”. Dra. Adriana Tenuta: 

“Mas aí, nesse caso, Dra. Manuela pediu 

sim dos órgãos da atividade fim uma lista 

dos estagiários, da equipe, para fins de vale 

transporte, para ver quem estava em teletra-

balho, os dias, como é que estava sendo re-

alizado e eu acho que ela já está pagando 

proporcionalmente”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “É. Quem está voltando para 

as atividades. Aqueles que estão voltando 

tem sido feito o controle. Inclusive, por 

exemplo, nós temos unidades no interior em 

que isso acaba nem sendo possível porque 

as pessoas não tem acesso à internet, esta-

giário não tem acesso na sua casa. Então, 

nós deferimos que as atividades aconteces-

sem dentro do Polo apenas internamente e 

a Defensoria continua, nesses casos espe-

cíficos, pagando o auxílio transporte porque 

eles têm ido presencialmente. Isso é um 

controle que, de fato, precisa acontecer. 

Com o retorno gradual já vinha acontecendo 

porque tem estagiário que não vai estar de 

forma presencial, vai estar de forma remota, 

então a gente precisa  ter esse controle, 

mas vamos tentar avançar e caminhar esse 

ponto específico?” Registrada a Saída do 

Dr. Ricardo Paiva. Dr. Vitor Kikuda: “Essa 

Resolução está alterando uma resolução, 

que é a 10/2019 que só trata do estágio do 

aluno de graduação. Porque não estende 

esse benefício ao aluno de pós-graduação? 

Tem alguma justificativa aí que eu não visu-

alizo?” Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Dr. 

Theo, o senhor sabe informar?”. Dr. Theo 

Costa: “Aí é discricionariedade do DPG. Eu 

analisei só a possibilidade ou não em rela-

ção aos estagiários de graduação”. Dr. Da-

nilo Germano: “Eu não sei se eles recebem 

esse benefício”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu 

acredito que sim porque, essa lista que a 

Dra. Manuela pediu, solicitou também a 

questão dos estagiários de pós-graduação 

que estariam em regime híbrido, mas eu não 

tenho certeza”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “O estagiário de pós-graduação migrou 
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para o regime de estagiário de graduação 

com a alteração que nós fizemos. Vamos 

afinar essa redação do §10”. Dra. Caroline 

Souza: “Eu acho que a proposta do Ricardo 

satisfaz”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu só fique 

numa dúvida. Se ele perceber esse auxílio 

home office, ele não vai ganhar o vale trans-

porte? Porque o §9 continua aí, né?”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Ele vai receber 

um ou outro. Isso que eu entendi. Depen-

dendo do dia, se ele vem ou não para a De-

fensoria ele vai receber proporcional”. Dr. 

Vitor Kikuda: “Poderia trocar o §9 de ‘não 

fará jus’ para ‘não acumulará’, né?”. Dr. Da-

nilo Germano: “Mas não pode acumular 

nem de forma proporcional?”. Dra. Caroline 

Souza: “Acumula, né? Porque é isso que a 

gente está falando”. Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “Não acumulará simultaneamente, 

é isso que o Dr. quer falar, ao mesmo tempo 

os dois, não é isso, Dr. Vitor?” Dr. Danilo 

Germano: “Mas onde? No mesmo dia? No 

mesmo mês?”. Dr. Vitor Kikuda: “Na ver-

dade, uma forma de superar toda essa 

questão seria esse auxílio ser o mesmo va-

lor do auxílio transporte”. Retorno do Dr. Ri-

cardo Paiva. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Na realidade, eu não sei se vai ser 

o mesmo valor. A gente ainda tem que fazer 

um estudo de impacto, mas precisa prever. 

De qualquer forma, é importante enfrentar 

isso, porque, se algum momento mudar, ti-

ver uma diferenciação entre os dois valores, 

a gente já enfrentou essa situação. Pergun-

taram sobre a bolsa da pós-graduação. Ela 

é fixada por ato do Defensor Público-Geral. 

Quando nós incluímos aqui nessa resolução 

a regulamentação desse tema, automatica-

mente tudo dele passará a ser pela resolu-

ção do estágio. Então, nós fizemos só um 

ato fixando o valor da nova bolsa. Não pre-

cisou aqui fazer uma alteração porque isso 

aqui já servia”. Dra. Caroline Souza: ‘Acho 

que talvez ajudasse se colocasse exclusiva-

mente em teletrabalho que ele não faz jus 

auxílio transporte”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “A bolsa aqui acho que trata dos 

dois, vai servir para os dois estágios”. Dr. 

Thiago Rosas: “A dúvida foi essa, Presi-

dente. Se estagiário de pós-graduação tam-

bém estaria abarcado nessa hipótese”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Há uma única 

resolução regulamenta do tema, não exis-

tem duas resoluções, há apenas uma reso-

lução”. Dra. Adriana Tenuta: “A gente 

ainda está vendo se pode acumular o vale 

transporte com o auxílio home office”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu acredito 
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que seja possível. Não há nenhum impedi-

mento”. Dra. Adriana Tenuta: “É isso que a 

gente está tentando verificar, se consegue 

inserir uma redação compatível para que o 

pagamento do vale transporte seja feito de 

uma forma proporcional”. Dra. Caroline 

Souza: “Eu coloquei lá do lado. É porque o 

Ricardo continuou com a redação do §9. 

Tem uma outra sugestão de redação”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “É porque a re-

dação do §9 trata especificamente de casos 

de teletrabalho e do §10 trata de atividades 

em rodízio, teletrabalho e presencial. Elas 

são diferentes. São hipóteses diferentes. O 

que a gente pode fazer é especificar ou 

construir tudo no §9”. Dra. Kanthya Mi-

randa: “E se colocar exclusivamente no te-

letrabalho?”. Dra. Caroline Souza: “Eu co-

loquei lá no comentário uma redaçãozinha”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas aí 

tem que colocar proporcionalmente, se não 

dá a ideia que vai receber as duas coisas”. 

Dra. Caroline Souza: “Mas aí está exclu-

sivo porque se está em teletrabalho ele não 

recebe o auxílio”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Mas a contrario sensu, a interpreta-

ção contrária é de que ele recebe os dois, 

né? Caso ele não atue exclusivamente e 

seja rodízio, ele tem direito as duas, aí eu 

preciso colocar uma forma”. Dra. Caroline 

Souza: “Mas aí tem o parágrafo que você 

criou”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ah, 

entendi”. Dra. Caroline Souza: “É só para 

deixar teu parágrafo e alterar o anterior”. Re-

gistrada a saída do Defensor Público-Geral, 

Dr. Ricardo Queiroz de Paiva. Em votação, 

Resolução aprovada 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 

15:55h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secre-

tária Executiva do Conselho Superior, de-

gravei e digitei a presente ata, que vai por 

todos assinadas.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 8 DE 

SETEMBRO DE 2021 
 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de 

dois mil e vinte e um, às 14h, por videocon-

ferência, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o 

Conselho Superior, eleito em 29 de novem-

bro de 2019 e empossado em 10 de janeiro 

de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. De-

fensor Público-Geral, Dr. Ricardo Queiroz 

de Paiva. Presentes os Exmos. Srs. Conse-
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lheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Ro-

sas e Dr. Marco Aurélio Martins da Silva, 

pela 1ª Classe:  Dra. Adriana Monteiro Ra-

mos Tenuta e Dr. Leonardo Cunha e Silva 

de Aguiar; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Ger-

mano 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 Vi-

eira e Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. 

Presente o Presidente da Associação dos 

Defensores Públicos do Amazonas – ADE-

PAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Ar-

lindo Gonçalves dos Santos Neto. Consta-

tado 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 12ª RO – 2021. Sem aprovação pois a 

Secretaria não apresentou a Ata devida-

mente degravada. II - COMUNICAÇÕES 

DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEI-

ROS. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Nós 

vamos inaugurar mais um Polo da Defenso-

ria Pública, o Polo de São Gabriel da Cacho-

eira, na realidade, o Polo do Alto Rio Negro, 

que vai ter sede em São Gabriel da Cacho-

eira e vai abarcar os municípios de Santa 

Izabel do Rio Negro, Barcelos e São Ga-

briel, que a Sede. A inauguração vai ser no 

dia 10, sexta-feira agora. Esse é o décimo 

Polo da Defensoria e, com isso, vão ficar fal-

tando apenas 3 Polos para a Defensoria 

ocupar todo o interior do Estado do Amazo-

nas, o Polo do Rio Negro e Solimões que 

tem sede em Manacapuru, se Deus quiser, 

nós vamos inaugurar no final do ano e aí, 

após um novo aumento orçamentário, é que 

nós vamos conseguir instalar os dois últi-

mos Polos que restam, que é o Polo ali do 

Juruá, que tem sede em Eirunepé, Envira, 

Itamaraty, Ipixuna e Carauari, e o Polo da 

região Metropolitana que, considerando a 

proximidade com a sede em Manaus, é um 

Polo que, em tese, vai ficar por último. IX – 

DISTRIBUIÇÃO MATÉRIAS: 1) PRO-

CESSO Nº 20000.004276/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: ANA REGINA SOUZA. 

ASSUNTO: REVISÃO DE METAS. Reti-

rado de pauta, pois já distribuído na sessão 

passada. 2) PROCESSO Nº 

20000.005527/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

– DPLAN. ASSUNTO: ESTUDO DE PRO-

DUTIVIDADE. Distribuído, por sorteio ele-

trônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Marco 

Aurélio Martins da Silva para relatoria. 3) 
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PROCESSO Nº 20000.005529/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: DIRETORIA DE 

PLANEJAMENTO – DPLAN. ASSUNTO: 

ESTUDO DE PRODUTIVIDADE. Distribu-

ído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. 

Conselheiro Dr. Marco Aurélio Martins da 

Silva para relatoria. 4) PROCESSO Nº 

20000.005795/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 

– DPLAN. ASSUNTO: ESTUDO DE PRO-

DUTIVIDADE. Distribuído, por sorteio ele-

trônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thi-

ago Nobre Rosas para relatoria. 5) PRO-

CESSO Nº 20000.005890/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: CENTRO DE ESTÁGIO 

ACADÊMICO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO 

DA RESOLUÇÃO Nº 010/2019-

CSDPE/AM. Distribuído, por sorteio eletrô-

nico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo 

Eduardo Ribeiro da Costa para relatoria. 6) 

PROCESSO Nº 20000.007XX6/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDO-

RIA-GERAL. ASSUNTO: RELATÓRIO. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. 

Sr. Conselheiro Dr. Danilo Germano Ribeiro 

Penha para relatoria. ORDEM DO DIA. I – 

RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERA-

ÇÃO. 1) FORMAÇÃO DA COMISSÃO DO 

CONCURSO. INTERESSADO: CONSE-

LHO SUPERIOR. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Eu coloquei esse item. Como eu ha-

via informado a Vossas Excelências, há a 

necessidade desse Colegiado criar a Co-

missão. Aí eu questiono de Vossas Excelên-

cias como que vai se dar essa criação, 

aguardo sugestões. Adianto que, nas com-

posições anteriores do Conselho, acabou 

que a escolha se dava na própria reunião, 

mas não sei se essa é a melhor alternativa, 

se é o melhor caminho, então coloco o as-

sunto em discussão para a gente avalie o 

método para a formação da Comissão. 

Agora, essa não é a Comissão de Heteroi-

dentificação. A Comissão de Heteroidentifi-

cação houve um Edital, diversas pessoas se 

inscreveram da Sociedade Civil e a gente 

precisa marcar uma reunião para a escolha. 

Acho que tivemos catorze inscritos, salvo 

melhor juízo, aí nós precisamos fazer a es-

colha desses contando também com as in-

dicações da ESUDPAM e da ADEPAM. O 

assunto está em discussão”. Dra. Caroline 

Souza: “Eu achava que era a Comissão de 

Heteroidentificação que a gente ia discutir 

hoje. Eu estava vendo os processos e tudo, 

mas, enfim, não é. Com relação a Comissão 
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do Concurso eu iria sugerir que a gente en-

caminhasse para os Membros um e-mail 

perguntando se alguém tem interesse em 

participar com a resolução que já estabe-

lece qual é a vedação para depois a gente 

escolher esses nomes, que eu também 

acho que não precisa ser uma reunião as-

sim, dessa forma, eu acho que a gente po-

deria analisar de outra maneira. Aí eu fiquei 

na dúvida também qual seria o momento, 

porque eu estava conversando com a Dra. 

Adriana e a gente verificou que a Lei fala 

que a escolha da Comissão é após a publi-

cação do Edital”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “É uma proposta, eu acho que é 

muito boa a ideia de a gente consultar os 

Membros que têm interesse, porque, às ve-

zes, a gente vai até escolhendo nomes e vai 

consultar as pessoas e as pessoas têm im-

pedimentos ou não tem intenção, então eu 

acho que é uma boa alternativa e eu preciso 

só dar uma olhadinha lá na Lei, se ela diz 

qual é o momento. Se for após a publicação 

do Edital, eu acho que seria o momento de 

nós encaminharmos o Edital para inscrição 

e aí o Edital deve ser publicado daqui a al-

guns dias, logo depois a gente pode fazer 

uma reunião. Eu acho que na reunião que 

vai se definir a Comissão de Heteroidentifi-

cação, a gente já pode definir talvez os no-

mes conforme”. Dra. Caroline Souza: “É o 

artigo 47. Eu não se vai dar aquele prazo da 

Comissão de Heteroidentificação, quando é 

que acaba os 60 dias”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “A Erika já disse isso lá no 

grupo. Quando acaba, Erika?”. Secretária, 

Erika Folhadela: “Dia 13”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “E a publicação do Edital, 

eu não me recordo qual é a data que está 

pelo cronograma, mas eu acho que é pró-

ximo disso. Então, talvez a gente possa fa-

zer uma reunião única e fazer as duas coi-

sas, né?”. Dra. Caroline Souza: “Boa. Eu ia 

pedir porque eu já estou preocupada com as 

outras coisas que vão vir. A gente tem meta 

para aprovar e depois tem eleição no con-

selho. Então eu acho que a gente tem que 

definir”. Dra. Adriana Tenuta: “E é uma 

pauta ordinária extensa e uma pauta ordiná-

ria extensa. Sobre o e-mail, daria um prazo 

de quantos dias, Ricardo? Não precisa de-

morar tanto”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Podem deliberar aqui. Podem ser, 

talvez, 5 dias, alguma coisa assim, não pre-

cisa ser um prazo tão extenso”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “Hoje é 9, não, hoje é 8, então 

seria até segunda-feira, até terça para se 
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manifestarem?”. Dr. Leonardo Aguiar: “72 

horas”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu 

não sei. Não é muito curto, não?”. Dra. Ca-

roline Souza: “9, 10, 11, 12, 13, cinco dias 

vai dar até o dia 13 os cinco dias”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “É. Se nós envi-

armos o e-mail hoje, se a Secretaria enca-

minhar o e-mail hoje para todos os membros 

para inscrição até o dia 13 por volta de meio 

dia, acho que a gente consegue organizar”. 

Dr. Leonardo Aguiar: “Coloca até o dia 12, 

para organizar, para preparar a reunião para 

o dia 13”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Pode ser, mas é que dia 12 é domingo. Até 

o dia 13, meio dia, a gente teria prazo de 2 

horas. Encaminha para o e-mail da Secreta-

ria do Conselho mesmo”. Aprovada a pro-

posta, por unanimidade. Secretária, Erika 

Folhadela: “Dr. Ricardo, vai ter algum crité-

rio? É para todos os Defensores? Para to-

das as Classes? Estáveis e não- estáveis?”. 

Dra. Caroline Souza: “Só colocar a obser-

vação da Resolução que traz quais são as 

vedações”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Eu acho que o critério, Erika, no caso, para 

inscrição é só que a pessoa não se enqua-

dre lá naquelas vedações que a Resolução 

traz e aí a escolha vai se dar no dia da reu-

nião, assim como tem a escolha da Comis-

são de Heteroidentificação. Então, a Secre-

taria manda hoje o e-mail. Eu falei hoje com 

a Dra. Grace Benayon da OAB e ela disse 

que indicaria um representante da OAB, eu 

vou reforçar o pedido que fiz ela, mas ela 

disse que não teria problema nenhum”. Dra. 

Adriana Tenuta: “Só mais uma questão 

que eu acho importante a gente definir tam-

bém, aproveitando esses prazos, é porque 

a Comissão de Heteroidentificação também 

vai contar com a participação de defenso-

res. Só acho que ficaria um pouco confuso 

mandar um e-mail pedindo as duas manifes-

tações. Não sei como é que a gente poderia 

fazer isso”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Eu acho que se se especificar no e-mail 

que a inscrição pode ser dar tanto para uma 

Comissão de Heteroidentificação quanto 

para a Comissão própria do Concurso eu 

acho que fica claro, só colocar dois itens 

possibilidade de 2 inscrições e que eles in-

diquem em qual eles têm interesse de parti-

cipar”. Secretária, Erika Folhadela: “Dr, eu 

posso redigir o e-mail e colocar no grupo da-

qui a pouco para aprovação”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito. Aí a gente en-

contra a melhor solução ou a melhor reda-

ção”. 2) PROCESSO Nº 
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20000.001XX7/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: CORREGEDORIA-GERAL. AS-

SUNTO: RELATÓRIO. CONSELHEIRO-

RELATOR: DR. FELIPE FIGUEIREDO SE-

REJO MESTRINHO. Conforme estabelece 

o §5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regimento 

Interno do Conselho Superior (Resolução nº 

004/2012-CSPDE/AM), foi lavrada Ata Ex-

clusiva para esse item. E por não haver mais 

nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente 

do Conselho Superior deu a presente ses-

são por encerrada, às 14:40h. Eu, Erika Ser-

rão Folhadela, Secretária Executiva do Con-

selho Superior, degravei e digitei a presente 

ata, que vai por todos assinadas.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDI-
NÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 22 DE 

SETEMBRO DE 2021 
 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro 

do ano de dois mil e vinte e um, às 14h, por 

videoconferência, reuniu-se, em Sessão Or-

dinária, 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. Ri-

cardo Queiroz de Paiva. Presentes os Ex-

mos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. 

Marco Aurélio Martins da Silva, pela 1ª 

Classe:  Dra. Adriana Monteiro Ramos Te-

nuta e Dr. Leonardo Cunha e Silva de 

Aguiar; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano 

Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pereira de 

Souza; pela 3ª Classe: Dr. Felipe Figueiredo 

Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. 

Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o 

Presidente da Associação dos Defensores 

Públicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. 

Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves 

dos Santos Neto. Ausentes justificadamente 

os Exmos Srs. Conselheiros Dr. Dr. Thiago 

Nobre Rosas e Dr. Theo Eduardo Ribeiro 

Fernandes Moreira da Costa. Constatado o 

quórum regular de funcionamento do Órgão 

Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e 

o Conselho passou a deliberar. EXPEDI-

ENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 12ª 

RO – 2021. Aprovada. II - COMUNICA-

ÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSE-

LHEIROS. Dra. Adriana Tenuta: “Boa 

tarde a todos os presentes e aos demais co-

legas que estão assistindo a gente. Para in-

formar, acho que grande parte da Defenso-

ria já tem conhecimento de que no dia 24 a 

gente vai ter um curso sobre Comissão de 

Heteroidentificação para os defensores. Foi 
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uma sugestão nossa que foi acatada pelo 

Dr. Ricardo e também pela Escola. Lembro 

que eu tinha sugerido que os participantes, 

seria, na verdade, uma oportunidade que os 

participantes da Comissão, que foram esco-

lhidos na última reunião, também terem uma 

reciclagem sobre o assunto, enfim. A gente 

ter uma troca de experiências e aí eu entrei 

em contato com a Secretaria ontem para 

perguntar sobre se eles tinham sido comu-

nicados, como essa parte não ficou muito 

bem explícita não tinha havido essa trata-

tiva, mas a Secretaria já entrou em contato 

com a Escola, a Escola se prontificou a fazer 

esse comunicado. Então, eu gostaria de sa-

ber se os Conselheiros se opõe a esse con-

vite porque os integrantes da banca da So-

ciedade Civil não têm acesso a nossa pauta 

de cursos. Então, acho que ainda está em 

tempo hábil para a gente fazer esse convite 

e, lógico, deixá-los livres para participar ou 

não”. Aprovado por unanimidade. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dra. 

Adriana, pela comunicação, é importante 

esse curso. Eu acho que essa reciclagem 

vai ser importante e também a formação dos 

próprios defensores ou defensores e servi-

dores e servidoras que tenham interesse em 

participar. Obrigado”. ORDEM DO DIA. I – 

RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERA-

ÇÃO. 1) PROCESSO Nº 

20000.005750/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DEFENSORIA-GERAL. AS-

SUNTO: APROVAÇÃO DA LISTA DE AN-

TIGUIDADE (RESOLUÇÃO Nº 004/2018-

CSDPE/AM). Aprovado por unanimidade. 2) 

PROCESSO Nº 20000.005336/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: DEFENSORIA-

GERAL. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RE-

SOLUÇÃO Nº 10/2021-CSDPE/AM. Reti-

rado de pauta a pedido do Exmo. Sr. Presi-

dente, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva. 3) 

PROCESSO Nº 20000.002XX3/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDO-

RIA-GERAL. ASSUNTO: RELATÓRIO. 

CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DANILO 

GERMANO RIBEIRO PENHA. Conforme 

estabelece o §5º, inciso XXI, do artigo 16 do 

Regimento Interno do Conselho Superior 

(Resolução nº 004/2012-CSPDE/AM), foi la-

vrada Ata Exclusiva para esse item. E por 

não haver mais nada a ser discutido, o 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior 

deu a presente sessão por encerrada, às 

15:15h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secre-

tária Executiva do Conselho Superior, de-

gravei e digitei a presente ata, que vai por 

todos assinadas.  
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 PORTARIA Nº 212/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

08/11/21 a 12/11/21 

 
 17ª DP DE 1ª Instân-
cia Família  
 

 
 
 

 PORTARIA Nº 213/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
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Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

08/11/21 a 12/11/21 

 
 18ª DP DE 1ª Instância 
Família  

 
 
 

 PORTARIA Nº 214/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

08/11/21 a 12/11/21 

 
 19ª DP DE 1ª Instân-
cia Família  
 
 

 
 
 

 PORTARIA Nº 215/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
 

RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

08/11/21 a 12/11/21 

 
 23ª DP DE 1ª Instân-
cia Família  
 

 
 
 
 
 
 PORTARIA Nº 216/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 

pessoal do órgão de execução. 
 

Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

16/11/21 a 19/11/21 

 
 20ª DP DE 1ª Instância 
Criminal 
 

 
 
 

 PORTARIA Nº 217/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
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Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

16/11/21 a 19/11/21 

 
 21ª DP DE 1ª Instân-
cia Criminal 
 
 

 
 
 

 PORTARIA Nº 218/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 

de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

16/11/21 a 19/11/21 

 
 15ª DP DE 1ª Instância 
Criminal 
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 PORTARIA Nº 219/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
 

RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

16/11/21 a 19/11/21 

 
 28ª DP DE 1ª Instância 
Criminal 
 

 
 
 

 PORTARIA Nº 220/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
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Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

22/11/21 a 26/11/21 

 
 16ª DP DE 1ª Instância 
Criminal 

 
 
 

 PORTARIA Nº 221/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

22/11/21 a 26/11/21 

 
 25ª DP DE 1ª Instân-
cia Criminal 
 

 
 
 

 PORTARIA Nº 222/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 
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             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

22/11/21 a 26/11/21 

 
 26ª DP DE 1ª Instância 
Criminal 

 
 
 

 PORTARIA Nº 223/2021-GCG-DPE/AM 
 
O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA  
PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o previsto no art. 20, I da Lei 
Complementar Estadual nº. 01 de 30 de março 
de 1990, nos termos do Ato Normativo no 
001/2021-GCG/DPE/AM. 

 
 

RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  

 
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 3º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.  

GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 03 de novembro de 
2021. 

 
             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Correição 
Ordinária 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução 
nº 004/2019 
CSDPE/AM) 

22/11/21 a 26/11/21 

 
 27ª DP DE 1ª Instân-
cia Criminal 
 
 

 
 
 


