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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-1 
TADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2020 2 

 3 
Aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às 14:15h, por videoconferência, reuniu-se, em Sessão 4 
Ordinária, o Conselho Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 5 
presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. 6 
Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas e Dra Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª Classe:  Dr. 7 
Marco Aurélio Martins da Silva e Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro 8 
Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. 9 
Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de 10 
Miranda. Presente o Presidente da Associação dos Defensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor 11 
Público Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Presentes os Exmos. Srs. Defensores Públicos Dr. Arthur Macedo, Dr. 12 
Maurílio Casas Maia e Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa. Constatado o quórum regular de funcionamento do Órgão 13 
Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA 14 
DA 13ª RO – 2020 E 3ª ATA SIGILOSA – 2020. Aprovadas. II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSE-15 
LHEIROS. O Exmo. Sr. Presidente Dr. Ricardo Queiroz de Paiva deu início a reunião, manifestando-se: “Inicialmente, 16 
dizer que nós fizemos o painel que havia me comprometido a fazer a partir do pedido da Corregedoria. Ele aconteceu 17 
semana passada, contou com a participação da Corregedoria, com as Coordenações de área, com a Coordenação do 18 
DISK e nós pudemos, nesse encontro, passar um panorama geral de como está toda a atuação da defensoria nesse 19 
momento de pandemia, como está acontecendo a retomada do atendimento, e a ideia da administração é replicar esse 20 
painel em cada área, como eu havia dito. Então na sexta-feira já teremos a reunião com a área criminal. Na reunião da 21 
Coordenação Criminal nós já vamos apresentar como que está o panorama de todas as áreas e isso é importante porque 22 
vai permitir que o colega saiba orientar as pessoas, e até mesmo o assistido que vem encaminhado errado, ele sabe 23 
qual é a atribuição, ou qual é o canal que essa pessoa pode procurar e encaminhá-lo e poder ser atendido pela Defen-24 
soria. Na reunião do Conselho Superior anterior, nós tivemos aqui um ponto trazido, até pela Corregedoria, a partir de 25 
uma solicitação da Kanthya e dos defensores forenses em relação a 3ª Vara. Consegui conversar com o Desembargador 26 
Délcio e ele autorizou que as audiências fossem realizadas todas pelo SEJUSC, pela plataforma MOL, e isso aconteceu 27 
no dia seguinte, e acabei dando retorno para Kanthya e para Carol Carvalho e pedi que elas replicassem para todos os 28 
defensores da área. Então, parariam as audiências por WhatsApp, isso seria pela plataforma MOL e, antes até dessa 29 
conversa, eu participei de uma reunião com os defensores para poder entender qual era a  demanda e qual era dificul-30 
dade e, na reunião, nós conseguimos construir um caminho de até mesmo dizer que a Defensoria não é contra a utili-31 
zação da plataforma, mas é importante que o Judiciário garanta a participação efetiva da Defensoria , a orientação para 32 
os assistidos e que nós possamos influir numa celebração do acordo efetivamente e garantir que aquelas pessoas que 33 
estão participando daquela audiência realmente são os atores, as partes do processo que, em tese, são aqueles para 34 
quem a prestação jurisdicional deve ser prestada. Como vocês viram, coloquei no grupo dos Defensores que nós atua-35 
lizamos lá na planilha de convocações a lista do número das Unidades, então alguns Defensores estão com dificuldade 36 
de saber qual o número da Unidade e agora está disponível para todo mundo, se alguém tiver alguma colocação em 37 
relação a isso peço que faça pela Coordenação da área, que a Coordenação da área já automaticamente repassa isso 38 
para atualização e isso acaba sendo até um avanço porque tem, de uma forma mais geral, a possibilidade de todo 39 
mundo consultar. Percebi que tinha muita dificuldade nessa lista e eu acredito que agora tem uma versão final dessa 40 
lista. Antes de falar da LDO, eu passei algumas diretrizes para Secretaria do Conselho e pedi que retirasse a possibili-41 
dade dos Conselheiros de tramitar ou receber tramitação de processo encaminhado para o Conselho. Isso aconteceu 42 
porque tinha alguns processos que nós encaminhávamos e o Conselheiro, sem querer, acabava recebendo processo e 43 
isso atrapalhava a gestão que a Érika vinha fazendo e, considerando que diligências ou eventuais encaminhamentos do 44 
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processo são feitos via secretaria, eu não vi ali nenhum prejuízo com isso, mas sinto-me na obrigação de informar a 45 
todos os Conselheiros. E, por último, falar da LDO e dizer que nós continuamos as tratativas, acho que o Arlindo pode 46 
falar um pouco da atuação da ADEPAM, se ele quiser, mas a gente continua as tratativas. Daquela reunião que teve 47 
com os Defensores, nós recebemos a sugestão do Clóvis, já teve um primeiro post e vão ter outros naquele sentido, 48 
também legais, mas é importante que os colegas repliquem, que a gente possa massificar essa comunicação porque 49 
acaba sendo uma forma de acesso. Além disso nós vamos ter outras atuações, inclusive tem algumas ações julgadas 50 
pelo tribunal onde o tribunal reconhece o estado de coisas inconstitucionais no orçamento da Defensoria Pública, o 51 
subfinanciamento da Defensoria Pública e a gente também pretende fazer algum trabalho nesse sentido, peticionamos 52 
nos autos e o Judiciário já encaminhou comunicação ao Governador do subfinanciamento da Defensoria. Então, a gente 53 
precisa, de alguma forma, trabalhar nesse sentido”. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO SERVIDOR E DO CIDADÃO. 54 
Inscrito, o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arhur Sant’Anna Ferreira Macedo passou a se manifestar, após receber as 55 
boas vinda do Presidente: “Boa tarde, Ricardo, boa tarde aos demais Conselheiros e Conselheiras, boa tarde à secretária 56 
também e aos demais Defensores e Defensoras Públicas que estão assistindo a essa sessão do Conselho. Eu vou 57 
tentar ser breve. A questão é a seguinte: eu recebi um e-mail em relação a uma questão de Junta Médica. As pessoas 58 
mais próximas sabem que a minha esposa está grávida e ela está com uma gestação que requer cuidados, mandaram 59 
e-mail para mim também, embora eu não esteja de licença, além de terem mandado para ela. E é uma questão que me 60 
preocupa muito e como no Conselho nós temos a Corregedoria-Geral, a Defensoria Pública-Geral e a Subdefensoria 61 
Pública-Geral, além do Conselho Superior, eu queria trazer essa questão aqui para debates posteriores. Então, ela já 62 
vinha de uma licença de 30 (trinta) dias e a médica, a cada 30 dias vem avaliando, e deu mais uma licença de 30 dias 63 
para ela. Como está no período de pandemia e a Junta Médica estava fechada, a gente não precisava ir na Junta por 64 
questões óbvias já que a Junta estava fechada. E mais um porém. Esse atestado dela fala que é repouso absoluto, ela 65 
tem que ficar na cama, tal, essas coisas. Só que agora a Junta voltou e nós recebemos esse e-mail dizendo que ela 66 
teria que comparecer na Junta. Eu até fiz uma confusão. Pensava que tinha um ato do Defensor-Geral dizendo que 67 
quem era do grupo de risco não precisaria ir na Junta. Só que eu andei pesquisando e não encontrei. Então acho que 68 
eu fiz confusão, acho que não tem esse ato do Defensor Público-Geral. Só que eu entendo que, nesse período que a 69 
gente ainda está na pandemia, já que a OMS ainda não declarou o término dessa pandemia, eu acho muito arriscado 70 
de uma pessoa, que está em repouso absoluto, está grávida, por estar grávida está no grupo de risco, ter que se deslocar 71 
até a Junta Médica. Isso aliado ao fato da própria Defensoria Pública não ter voltado às suas atividades presenciais. E 72 
uma coisa que, uma questão que me incomoda, em relação a isso é que nós temos autonomia, mas eu não posso fazer 73 
um pedido, e quando eu falo ’eu’, falo eu, ela e outros defensores, eu não posso fazer um pedido para o Defensor-Geral 74 
informando isso e pedindo para não ir na Junta, porque isso é resolvido direto com a Junta, não passa pela Defensoria, 75 
pela Defensoria Pública-Geral. O pessoal do RH vai tentar, a gente vai pegar uma declaração da médica dizendo, rela-76 
tando tudo isso para que ela não precisa comparecer pessoalmente na Junta e também mesmo que outra pessoa possa 77 
comparecer, no caso eu, também é arriscado eu ir e trazer alguma coisa aqui para ela, daria no mesmo. Então, por esse 78 
motivo, por nós sermos, um órgão que possui autonomia, essa autonomia é comemorada, essa é a questão. Por que a 79 
Defensoria Pública não tem um Junta própria? Uma Junta Médica que a gente possa comparecer na própria Defensoria 80 
Pública, com servidores da Defensoria Pública. Fora que submeter uma pessoa grávida, ou sendo de outro grupo de 81 
risco, nesse momento a estar na Junta Médica do Estado. Quem sabe como funciona, a gente chega, pode chegar cedo, 82 
umas 6h, 6:30h, e a gente vai passar pelo menos de duas a três horas ali. Então eu acho que não é razoável. E outra 83 
questão que eu queria também trazer para debate nesse momento, que isso eu até tentei pesquisar para saber se era 84 
alguma coisa legal ou se era alguma Resolução do Conselho, mas eu até agora não consegui ver, mas aí Vossas 85 
Excelências podem esclarecer. Para gente, para os Defensores irem para Junta basta o atestado ser maior que três 86 
dias. Só que se a gente for comparar com outras carreiras, como Procuradoria do Estado, Ministério Público, Juiz, eu 87 
sei que Ministério Público e de Juiz está na lei, eles só precisam comparecer a Junta após 30 dias de afastamento, 88 
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enquanto nós, defensores públicos, a gente tem que comparecer na Junta após apenas três dias de afastamento. E, no 89 
dia que você vai na Junta, Vossas Excelências acho que têm conhecimento disso, a gente perde lá de 3 a 4 horas, então 90 
perde praticamente o expediente inteiro ali na Junta. Sobre essa questão que eu venho aqui no Momento do Defensor 91 
para tratar. A questão de nós sermos autônomos, mas a gente não conseguir resolver isso através da Defensoria, tem 92 
que resolver essa questão de grupo de risco, ter que ir ou não lá na Junta através, direto com a Junta Médica. E também 93 
essa questão, não sei se precisa modificar lei, se é uma Resolução do Conselho, e a gente possa ver também a possi-94 
bilidade de alterar, essa questão do curto prazo do atestado. Se eu peço uma licença que tem quatro dias, eu já tenho 95 
que ir na Junta. Então seriam essas duas questões que eu trago aqui para Vossas Excelências nesse Momento do 96 
Defensor. Queria agradecer a oportunidade. Muito obrigado.” O Presidente agradeceu, abrindo para manifestação dos 97 
Conselheiros. Dr. Arlindo Gonçalves: “Eu queria aproveitar aqui a fala do Arthur e reforçar também. Na visão da ADE-98 
PAM, eu entendo que é necessário a Instituição pensar nessa possibilidade de nós termos um corpo profissional próprio 99 
ou, de alguma forma, nós termos uma junta médica própria. Cheguei a verificar inclusive na nossa legislação. Existem 100 
alguns cargos, até já defasados lá na previsão, e não temos a previsão do profissional médico, que seria muito interes-101 
sante, até para evitar certos transtornos como o próprio Arthur falou. E já faria até o link também para eventuais deman-102 
das judiciais, esse profissional ele poderia ser bastante útil em diversas áreas da Defensoria Pública. Então a gente 103 
precisa repensar, confesso que eu não conheço muito bem o caso que o Arthur e Larissa passaram, mas eu acho que 104 
fica mais aí um desabafo da minha parte dele e parecer que conseguiu ser sanada a situação, me corrija se eu estiver 105 
errado, Arthur”. Dr. Arthur Macedo: “A gente ainda está tentando resolver. O RH vai tentar resolver com a Junta.” Dr. 106 
Arlindo Gonçalves: “é uma situação realmente sui generis, que a gente vive agora nessa situação da pandemia, então 107 
eu já me coloco à disposição aí também para dar qualquer auxílio, mas acredito que não vai haver nenhuma dificuldade 108 
por parte da Instituição. A situação realmente específica como várias situações específicas que a gente vem passando 109 
nesse momento de pandemia”. Dra. Adriana Tenuta: “No final do ano passado, eu protocolei um pedido enquanto 110 
Diretora Administrativa para o DPG, sugerindo essa modificação na legislação, comparando com a situação do TJ e do 111 
Ministério Público para aumentar a apresentação desse atestado dos Membros somente a partir desse prazo de 30 dias, 112 
principalmente por considerar todas essas nuances que foram afirmadas pelo Arthur e infelizmente experimentadas. Eu 113 
não sei se esse é o momento adequado, Ricardo, eu também não recebi um retorno na época, ainda era DPG o Rafael, 114 
porque eu acredito que tem que ter essa atuação estratégica de saber qual que é o melhor momento para fazer esses 115 
requerimentos e aí, como mudou a gestão, você entrou, também eu não tive mais conhecimento se esse processo ficou 116 
para ser analisado por você, se foi arquivado, não sei, mas eu acho, assim, que seria um passo bem importante, que 117 
não dependeria tanto de orçamento nesse momento que a gente está em contenção de despesas. Eu não sei qual que 118 
é a realidade hoje, mas eu penso que talvez a contratação de um médico esse ano não seja tão fácil de efetivar e aí 119 
assim de levar mesmo essa proposta para o Legislativo porque a previsão está na Lei Complementar 01. Então, eu 120 
penso que essa alteração de aumentar o prazo para 30 dias para apresentação do atestado médico precisaria de uma 121 
modificação na lei complementar 01/90”. Dra. Melissa Credie: “Na realidade, antes de tudo dar os parabéns para o 122 
Arthur, eu sabia que ela estava em tratamento, mas não sabia que ela tinha sido bem sucedida na gravidez. Parabéns, 123 
Arthur e Lari, e, na realidade, era não em relação ao número de dias, que já foram abordados pela Adriana, mas eu sei 124 
que vocês têm um projeto relacionado à saúde ocupacional, a previsão de um médico que tratasse dessa parte dessa 125 
assistência aos Membros e Servidores já estaria marcada. Na verdade era mais um questionamento, um pedido de 126 
elucidação do que vocês têm como projeto que talvez possa já estar previsto no setor de saúde ocupacional da admi-127 
nistração e a gente não sabe”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Primeiro de tudo parabéns, Arthur e Larissa, espero 128 
que corra tudo bem na gravidez e que Deus possa abençoá-los com um filho, é uma dádiva de Deus, quem é pai sabe 129 
da importância de perpetuar, ter um filho é algo muito bom. Me solidarizo com vocês e espero que a Larissa se restabe-130 
leça logo e fique tranquila. Esse início de gravidez realmente é algo que precisa ter um cuidado Eu acredito que esses 131 
possam ser tratados no âmbito da Administração, acho importante algumas coisas, inclusive, por exemplo, um servidor 132 
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que está num quadro de saúde, que ele não pode se locomover, geralmente o familiar que sempre levou isso na Junta 133 
Médica, então me causa surpresa isso estar acontecendo com você, mas o que eu vou sugerir é que registre na Ata e 134 
encaminhe para a Administração que a gente dê todo o apoio para você, não tem problema nenhum. E, respondendo a 135 
Melissa, de fato a gente estava trabalhando na organização do setor de saúde ocupacional. Lógico que para a gente ter 136 
uma junta médica própria envolve custas, eu preciso ter médico, preciso ter toda uma equipe, e eu acredito que hoje o 137 
melhor caminho seja nos valer da Junta Médica do Estado. Acho que eles fazem um trabalho, talvez não seja primoroso 138 
pela quantidade de servidores que tem no Estado do Amazonas, mas é um trabalho importante de auxílio. Infelizmente 139 
nós não temos pessoal com conhecimento técnico para validar esse atestado, de dizer que realmente aquele caso é 140 
para uma licença de 30 dias, 60 dias, de 90 dias ou algo do tipo. Quanto ao que Adriana colocou, eu acho que três dias, 141 
eu acho razoável, depois disso ir para Junta Médica mesmo para ter uma avaliação, uma segunda opinião, eu acho que 142 
é importante, mas nós vamos avaliar tudo isso. Minha sugestão é que registre na Ata e a gente dê os encaminhamentos 143 
lá pela Administração”. Dr. Arthur Macedo: “Ricardo, eu agradeço você, a Melissa, pelas felicitações, mas só registrar 144 
aqui, eu acho que eu posso ir, só que eu acho que, nesse momento, se ela  só tivesse de repouso absoluto, mas se não 145 
tivesse situação de pandemia, eu iria sem problema lá, mas a questão é ir na Junta Médica nesse momento de pandemia, 146 
sendo que ela, e eu sou marido dela, convivo com ela, como ela está atualmente no grupo de risco, então a questão é 147 
nesse momento, fora que eu também acho que a Defensoria tinha que ter uma junta própria. Claro que isso demanda o 148 
orçamento, mas esse é o meu pensamento, beleza? Eu agradeço pelo espaço dado, boa reunião aí para vocês”. IX – 149 
DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS: 1) PROCESSO Nº 20000.007xx1/2019-DPE/AM. INTERESSADA: CORREGEDO-150 
RIA-GERAL. ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PAD. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. 151 
Sr. Conselheiro Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha para relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E 152 
DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 20000.003314/2020-DPE/AM. INTERESSADO: SUELEN PAES DOS SANTOS 153 
MENTA. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 154 
MELISSA SOUZA CREDIE BORBOREMA.  Com a palavra, a Exma. Sra. Relatora, Dra. Melissa Souza Credie Borbo-155 
rema. “Oi, gente. Fazer alguns esclarecimentos antes de apresentar a diligência. Esse processo, ele foi sorteado com 156 
minha relatoria. Só que, como ele se trata de um pedido de alteração da Resolução 04, e, até por uma questão de 157 
urgência, a requerente apresentou o pleito sem a oitiva da Coordenação, das pessoas, dos demais interessados, e o 158 
envio posterior, consequente, para Corregedoria. E aí, quando eu recebi esse processo, até comentando sobre ele, eu 159 
achava ser possível que o meu substituto natural, que é o doutor Péricles, pudesse falar pela Corregedoria e, em se-160 
guida, eu apresentaria a minha manifestação como relatora. Ocorre que, quando a gente recebeu essa semana o pro-161 
cesso e fui dar uma olhada no regimento, eu encontrei dois artigos que eu interpreto como impeditivo para que eu possa 162 
ter um ato próprio da Corregedoria e, em seguida, apresentar um voto como relatora, não como Conselheira Nata, no 163 
voto em si, mas com a relatoria. São os artigos 37 e 39 do Regimento Interno. Vocês querem que eu coloquei no What-164 
sApp? Que aqui eu não sei como mandar. O 37 menciona que ‘far-se-á a distribuição entre todos os Conselheiros, 165 
excetuando-se o Presidente’, e o §3º diz: ‘o processo que tiver como objeto ato de Conselheiro será distribuído com a 166 
sua exclusão’. E aí não ouve esse sorteio com a minha exclusão da lista e o 39 fala que ‘estando o relator incompatibi-167 
lizado, suspeito ou impedido, este declarará nos autos seus motivos e determinará a remessa do processo ao Presidente 168 
para nova distribuição’. E foi assim que eu agi nessa diligência e confesso que nesse tempo que eu estou na Correge-169 
doria, até trabalhando no Conselho, como Conselheira eleita, eu realmente nunca tinha me deparado com esse encontro 170 
de relatoria e ato da Corregedoria juntos. Então por isso que pedi para Erika colocar na pauta para devolver para Presi-171 
dência, para que houvesse uma nova distribuição”. Aberta as discussões. Dra. Caroline Pereira: “A minha dúvida. São 172 
duas dúvidas. A primeira é assim: ele fala ‘o processo tiver como objeto ato de Conselheiro será distribuído com sua 173 
exclusão’. A primeira dúvida é essa. Quando ele fala objeto, ele tá falando pedido? E a segunda. Nesse caso, a Melissa 174 
se manifestou primeiramente como Conselheira, ainda não teve manifestação como Corregedora, porque, como ela 175 
disse, o processo ainda precisava dessas ordens. Então assim, eu não sei se haveria impedimento, se no caso como 176 
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ela falou, o Péricles, o Sub desse esse Relatório, se ela poderia até relatar. E o terceiro ponto. Se haveria esse impedi-177 
mento da relatoria. Se há impedimento para relatar também há para votar? São essas duas. Porque o 39 fala assim 178 
‘quando o relator incompatibilizado, suspeito ou impedido, declarará os fatos, os motivos e remeterá para nova distribui-179 
ção’. Nesse caso, se há um impedimento, ele também vota ou não vota? Isso me afeta, porque eu pergunto, eu me 180 
manifestei como Coordenação. Então, nesse caso, eu estou impedida de votar porque já tenho parecer da Coordena-181 
doria aí”. Dra. Melissa Credie: “Não, aí é que está. Eu não entendo que tu estás impedida de se manifestar, está 182 
impedida só de relatar, assim como eu”. Dra. Caroline Pereira: “Pois é. Essas dúvidas que eu fiquei. Esse objeto, eu 183 
estava relacionando ao pedido, eu relaciono, o objeto é alteração da resolução. Qual é o ato do conselheiro-relator aí 184 
que está ligado a esse objeto? Não é ela como relatora, é ela como Corregedora. Então, fiquei na dúvida porque se 185 
confunde. Realmente é uma coisa nova, uma confusão porque é a relatora. No caso, se fosse eu, a gente estaria talvez 186 
enfrentando a mesma questão. E, nesse caso específico, a Resolução 04, que trata das atribuições, que modificação, 187 
ela prevê também Parecer do Defensor Público-Geral, então a gente tem que”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Chamar o feito 188 
à ordem”. Dra. Melissa Credie: “E assim, como isso foi uma novidade e até para depois ser algo que seja elencado por 189 
algum outro Conselheiro, aí eu disse, ‘eu vou trazer a questão logo, antes de me eu manifestar, até de independente de 190 
me manifestar como relatora ou como corregedoria, mas levar a questão para o Conselho’. Porque se também não há 191 
algum tipo de impedimento nesse caso aí da relatoria, qual é a razão de ser desses dois artigos?” Dra. Adriana Tenuta: 192 
“Eu acho que tem aí nessa parte do objeto realmente esteja relacionado com o que a Carol falou, o pedido. Quando o 193 
pedido é formulado pelo Conselheiro, ele não poderia relator, parece ser isso. Eu estou com uma dúvida. Você já se 194 
manifestou como Corregedora nesse processo ou você só se manifestou como Conselheira? Porque me parece que a 195 
gente também vai ter que estabelecer. Se você ainda não se manifestou como Corregedora, não vejo nenhuma problema 196 
de um Subcorregedor se manifestar. Não sei, vamos lá, vamos discutir, mas são ponderações que a gente precisa fazer”. 197 
Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu acho que o assunto pode entrar em discussão. A gente pode debater a questão 198 
toda, identificar se o ato que a Corregedoria pratica nesse processo gera algum tipo de impedimento para atuação dela 199 
e aí, de antemão, eu já coloco alguns pontos que eu visualizo. O primeiro deles é que, para evitar qualquer discussão 200 
futura, eu acho importante a gente até reformar a Resolução para retirar isso e tirar qualquer possibilidade. Eu tenho o 201 
entendimento de que naqueles processos em que eu opino, o meu impedimento acaba lá na frente para votar, ele acaba 202 
sendo claro. Então, se eu emiti um parecer, por exemplo, de um processo que eu atuava na DAJAI, quando esse pro-203 
cesso vinha para o Conselho eu não votava nesse processo porque eu já estava contaminado com algo que aconteceu 204 
lá atrás. Fica muito difícil fazer essa diferenciação na minha visão. Quanto ao que a Carol colocou, o voto do relator e o 205 
voto de qualquer outro Conselheiro tem o mesmo peso. Então, se você está impedindo de relatar, está impedido de 206 
votar. Eu não vejo como fazer diferenciação. Ou eu estou apto para tudo ou eu estou impedido para tudo, porque não 207 
dá, eu acho que para ‘ah, nisso aqui eu vou votar, nisso aqui não’. Aí tem uma outra questão. Dependendo da decisão 208 
que nós dermos aqui, ela vai ter um impacto direto no que foi votado na última reunião em relação à Execução Penal, 209 
porque naturalmente houve um parecer da Corregedoria, houve um Parecer do Subdefensor-Geral, que na época era o 210 
Defensor Público-Geral, em exercício, e todo mundo votou. Então a gente precisa avaliar, eu acho que a matéria está 211 
em discussão, é importante esse ponto. E quanto à questão da substituição dentro da Corregedoria, eu vejo isso também 212 
com muita dificuldade, porque eu entendo o seguinte, que como Membro Nato, e como Membro Nato a vaga é da 213 
Corregedoria, a vaga de Conselheiro, eu vejo um pouco de dificuldade, mas é importante. Eu acho que a gente tem um 214 
amplo debate, ouvir todo mundo para a gente entender o encaminhamento e já adianto que eu acho que a gente vai 215 
precisar olhar também para a votação da execução penal. Quem quiser falar a palavra tá franqueada”. Dr. Danilo Ri-216 
beiro Penha: “Eu não vejo, senhores, como diferenciar o impedimento só para a relatoria, eu não consigo, tecnicamente, 217 
eu não consigo conceber isso, porque o meu voto como relator vale a mesmíssima coisa como se eu estivesse relatando. 218 
Então, o impedimento, ele gera naturalmente a vedação de atuar no processo como um todo, não só como relatoria. 219 
Esse é o primeiro ponto. Agora, quanto ao 37, §3º mesmo, eu estou analisando aqui, pensando melhor, mas parece que 220 

Assinado digitalmente por DEFENSORIA PUBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC 
SOLUTI Multipla v5, OU=09461647000195, 
OU=Certificado PJ A1, CN=DEFENSORIA PUBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
Data: 2020-08-10 19:43:13

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

Diário Oficial Eletrônico
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2020                        Ano 6, Edição 1.282 Pág. 14/24

 

 

 

a questão suscitada pela Carol Souza é que o objeto está ligado diretamente ao pedido. É o que eu entendo”. Presi-221 
dente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu coloco só um outro ponto para o debate, e isso é uma coisa que eu já disse lá atrás, 222 
quando nós aprovamos a 04. O que define a hierarquia de uma Norma é a formalidade de sua aprovação. Então, por 223 
que que a Constituição Federal, por que eu interpreto as leis à luz da Constituição Federal? Porque eu tenho lá o direito 224 
natural, eu tenho poder constituinte originário, então eu tenho uma hierarquia. Qual a diferença entre fazer uma alteração 225 
que nós fizermos na Resolução se ela respeitar ou não o que a Resolução 04 diz? Elas estão no mesmo grau. O que eu 226 
quero dizer com isso? O processo que foi criado na 04, ele é algo para dar um norte. Então eu tenho duas normas na 227 
mesma hierarquia. O pedido de alteração da 04 e a 04. Então se nós mudarmos o procedimento ou retirarmos, por 228 
exemplo, a necessidade desse Parecer da Corregedoria, a Corregedoria estaria apta a votar. O que que eu quero dizer 229 
com isso? Se eu tivesse que olhar esse procedimento à luz de uma lei, a minha avaliação seria uma, à luz de uma 230 
resolução, que é construída pelos Conselheiros, é outra. Por quê? Porque nada impede que eu aprove um outro artigo 231 
sobre a Resolução 04. O que que vai acontecer? Normas de hierarquia, a mais nova revoga a mais antiga. Então é regra 232 
de hermenêutica, Então é outro ponto que eu trago para discussão”. Dra. Caroline Souza: “Nesse ponto, Ricardo, só, 233 
como a gente, eu participei da comissão da revisão da 21 e desse critério. O que que a gente observava antes? Não 234 
existia nada, não existia nenhuma regra, não existia nada, nada, qualquer defensor pedia a alteração da 021 na época, 235 
e, às vezes, o Conselho não tinha dados para dizer se tinha necessidade de criar ou não.  Da mesma forma, era apre-236 
sentado propostas de criação de defensorias e depois eram extintas, por exemplo, criou uma Defensoria de Honorários, 237 
depois ‘ah, não precisa, Setor’, mas, assim, quando você titulariza é mais difícil você extinguir uma defensoria que não 238 
tem necessidade. Então no estudo, a gente viu que era melhor ter um procedimento para nortear o Conselho na hora de 239 
decidir, com dados, por que a gente via nos anteriores que não tinha. Então a ideia era ele vim com mais dados, que a 240 
Corregedoria, no caso, pela 04 são dados, qual tipo de demanda, quantos processos tem na vara, são dados que Cor-241 
regedoria forneceria para dar um substrato para o Conselho decidir. Essa foi a ideia na época da 04. Obviamente a 242 
gente não imaginou. Tem outras normas do Conselho que também prevê manifestação da Corregedoria. Por exemplo, 243 
a do estudo, do benefício, da concessão do reembolso. Ali também tem uma previsão de atuação da Corregedoria. Isso 244 
causa impedimento? Então não sei. A gente tem que realmente refletir sobre esse ponto. E concordo. A gente fez. Ela 245 
é uma resolução e a gente pode alterar. Lembro que, na época, você falou da questão do quórum, mas para eu alterar 246 
a 04 eu não preciso do quórum que está lá, que está dizendo que eu preciso para alterar para criar ou extinguir um 247 
órgãos de atuação. Eu lembro que, na época, você falou isso. Mas hoje a gente está enfrentando, na prática, as conse-248 
quências da alteração”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Esse ponto específico do quórum é contra legem. A Lei 01 diz 249 
quando cabe o quórum diferenciado. E eu criar isso por resolução. Mas eu acho que é importante que os Conselheiros 250 
reflitam, é importante a gente debater essa questão para poder saber qual o caminho que nós vamos adotar nesse 251 
processo. Se algum Conselheiro quiser pedir vista para avaliar melhor”. Dra. Caroline Pereira: “Eu não vou nem pedir 252 
porque não sei, eu já me manifestei aí também.  Eu acho que, se há um impedimento, a gente tem que ver a norma 253 
como ela está hoje. É ela que está valendo. A gente não vai poder alterar ela para rever o pedido que está nesse 254 
processo. Hoje, ela prevê que tem manifestação da Corregedoria e prevê que tem manifestação da Coordenação. Então 255 
isso já está nesse caso específico. Então, nesse caso específico, eu acho que é só decidir, a meu ver, se há impedimento 256 
para relatar e também decidir se há da votação, nesse sentido”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu estou enfrentando bem 257 
isso porque o processo que foi sorteado para mim também trata-se de uma alteração da Resolução 04, da mesma 258 
resolução da qual também tem parecer da Corregedoria, da coordenação e, nos pareceres da Corregedoria e da Coor-259 
denação, inclusive, eles são opinativos pelo deferimento ou não do pedido. Então, é diretamente ligado ao mérito o 260 
pedido. Mas daí também eu não vejo como afastar, estar impedido para relatar e não está para votar. Eu não vejo. Eu 261 
concordo com o Danilo. Eu acho que é uma coisa única. Que realmente é um procedimento que tem, porque eu estava 262 
fazendo o voto, é um procedimento que exige a Resolução. Mas daí causar esse impedimento”. Dra. Pollyana Vieira: 263 
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“Eu acho que tantos os Pareceres da Corregedoria quanto da Coordenação são, e eu falo como Relatora de um pro-264 
cesso, que foi o da Execução, importante. Auxilia, é técnico. Então eu acho que a gente, não sei, não acho que tem que 265 
alterar a Resolução para retirar a necessidade desses instrumentos não. Em contrapartida, eu concordo que, se a Cor-266 
regedoria, e isso eu nem pensei na época quando eu fui votar, porque a gente não se tocou desse impedimento. A 267 
Corregedoria votou em tudo e tal. Eu acho que tem impedimento porque ela se manifestou, é opinativo, mas está lá que 268 
ela entende. Então, de alguma forma, está maculado, tanto para relatoria quando para voto. Eu entendo que tem os dois 269 
impedimentos. E assim ficaria. Eu acho que esses processos de alteração, quando houvesse manifestação da Correge-270 
doria, ela não votasse. Eu acho isso”. Dra. Kanthya Pinheiro: “E o próprio DPG também, porque a Resolução fala em 271 
Parecer da Coordenação da área, do DPG e da Corregedoria. Eu também concordo, são imprescindíveis, porque nesse 272 
mesmo que eu estou fazendo, os dados que trazem fundamente, dá elementos para subsidiar ou não o deferimento”. 273 
Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu queria colocar que o Parecer não sendo meramente descritivo automaticamente vai 274 
criar impedimento dessa pessoa. Acho que não tem como separar. Não tem, sinceramente. Toda vez que, até na própria 275 
Lei Complementar nossa, ela já fala que toda vez que estiver na atividade-fim, e não na atividade-meio, ela fala quando 276 
eu tiver me manifestado, eu já estou impedido. Eu não tenho como tirar essa regra que tem lá na atividade-fim e trans-277 
formar ela numa forma diferente agora. O parecer não sendo meramente de dados, sendo opinativo, cria um impedi-278 
mento da pessoa. E outra. Como foi colocado já por vocês, se eu estou impedido para relatar, eu estou impedido para 279 
votar. Na verdade, o impedimento é de participação. Até porque os dados, como vocês colocaram, e a gente pode ter a 280 
questão do quórum, nós temos os suplentes, agora os dados são essenciais. Foi muito difícil a gente fazer essa modifi-281 
cação, a gente precisa de base, precisa de dados, para poder atuar. Ou seja, acho que até que se tivesse vindo para 282 
mim eu já teria me manifestado antes porque é impossível eu fazer um parecer, que sai da descrição, aonde eu opino, 283 
adianto a minha convicção e depois eu continuo atuando no processo. Dr. Thiago Rosas: “Ricardo, eu acredito que o 284 
impedimento pelo Instituto, a natureza jurídica dele, ele vai criar um impedimento para todo processo. Então eu acho, 285 
eu estou tendo dificuldade de ver a diferenciação ou a separação de atos dentro de um processo só. Se ele iniciou 286 
impedido, ou tornou-se impedido, daquele momento em diante a pessoa, ou integrante, ela não participaria mais. Esse 287 
ponto que eu acho. Com relação ao inciso que fala lá objeto, eu concordo com a Carol que disse que diz respeito do 288 
pedido. Então se o pedido estiver vinculado a Conselheiro, ele estará impedido. E, com relação a última parte do Marco. 289 
Quando os órgãos da Administração se manifestam no processo, eu acho que é isso que a gente está debatendo, o 290 
Defensor-Geral, a Corregedoria-Geral, alguma Diretoria manifesta-se, de tal forma que, ele já antecipou. O Marco colo-291 
cou, concordo com ele, ele está também impedido, mas, como vocês colocaram, nunca foi aventado antes, a gente 292 
precisaria pacificar isso com uma decisão que dissesse ’Olha, em todas as manifestações de Administração, no caso os 293 
3 órgãos da Administração Superior, DPG, SUB e Corregedoria, e Diretoria, DAJAI, no caso o Marco tá presidindo hoje, 294 
também ficaria impedido’, mas a gente precisa definir. Acho que é isso”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito, 295 
Thiago, obrigado. Pessoal, queria só colocar aqui uma questão para debate. Lendo aqui a Resolução 04, eu acredito 296 
até que, à luz da Lei 80 e à luz da Lei 01, o procedimento criado pela Resolução 04 acaba sendo ilegal, acaba indo de 297 
encontro à Lei. Porque? Porque a Resolução do Conselho criou as hipóteses de impedimento para algo que vai ser 298 
submetido para deliberação do Conselho. Se eu crio um procedimento, onde eu digo que o processo vai passar pela 299 
Corregedoria para ela dar um Parecer, eu já estou criando uma hipótese de impedimento da Corregedoria. Se eu digo 300 
que o processo vai para o DPG para outro Parecer, eu estou criando outra hipótese de impedimento do Defensor Público-301 
Geral, ou seja, eu estou evitando que haja uma análise plena pelo Colegiado de uma matéria que precisa ser analisada 302 
pelo Colegiado. Então, o que é possível, no meu entendimento, é que eu mande para a Corregedoria para o envio de 303 
informações, para o envio de dados, e a Corregedoria vai pegar os relatórios, vai pegar as análises, porque essas 304 
informações ela detém, essas informações, por exemplo, a Diretoria de Planejamento detém. Agora, daí eu pedir o 305 
Parecer para depois eu alegar um impedimento na votação do Conselho, eu estou trazendo um prejuízo à atuação plena 306 
do Colegiado. No meu entendimento, esses pontos específicos da resolução, eles são ilegais”. Dra. Caroline Pereira: 307 
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“Mas, Ricardo, à época, isso não foi levantado. Essa questão não foi levantada”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ela 308 
não foi levantada, mas nada impede que ela seja enfrentada agora”. Dra. Caroline Pereira: “Não, a gente pode enfren-309 
tar. O que estou falando é que a Resolução, ela está aí, ela está vigorando, a gente não pode dizer ‘não vou aplicar’. 310 
Porque olha só. Diversas Defensorias, eu participei da Comissão, eu estou falando para você que a maioria das Defen-311 
sorias tem procedimento para alteração de órgão de atuação. Não era como a nossa que não tinha nada, nada, não 312 
tinha nada. Qualquer um ia, pedia, não tinha informação. Então, exigir um parâmetro mínimo é até bom para o Conselho, 313 
para ele ter um parâmetro, um norte, para decidir se tem necessidade, se não tem necessidade. Mas, assim, talvez, 314 
lendo aqui, uma Manifestação do Defensor-Geral, já que ele vai votar, realmente eu concordo que não tem porque. Você 315 
já vai votar aqui, você é Presidente do Conselho, por que tem que ter um Parecer prévio? Mas os dados relevantes que 316 
se pedem aqui, número de processo, atuação na vara, número de defensores, isso são dados relevantes para o Conse-317 
lho decidir. Eu acho que não tem como excluir. Não se fez a norma, jamais o conselho passado, pensando em criar um 318 
impedimento para o Corregedor e nem para o Defensor-Geral, porque são Membros Natos. Não foi esse o intuito. Então, 319 
acho que tem que ter um procedimento”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Carol, me permite um aparte. Eu não estou 320 
sendo contra o procedimento. Eu estou dizendo que o Parecer em si traz um impedimento. Eu não estou dizendo que o 321 
procedimento está certo ou errado. Eu estou dizendo que, um procedimento que exige um Parecer da Corregedoria ou 322 
do Defensor Público-Geral, ele por si só é contra a lei. É só isso. Nesse ponto. O envio de dados, eu acredito que é 323 
muito importante, até porque, sem isso, a gente não vai avançar. Até se não tivesse um procedimento, e eu, por exemplo, 324 
entendesse que era importante criar uma Defensoria ou fazer uma alteração, eu já enviaria esses dados, até para que 325 
o Conselho tivesse conforto na Decisão. Eu não vejo problema nisso, eu vejo problema na forma em que está o Parecer 326 
e, se você olhar aqui, se a Manifestação da Corregedoria for no sentido de informar o número de processos totais, o 327 
número de processos de cada vara, número de defensores, número de assistidos, dados de relatório de cada defensor, 328 
perfeito, eu não vejo problema nenhum. Agora, quando eu venho aqui, descrição acerca da conveniência e oportunidade 329 
para otimização de serviço, aí ela está dando opinião, aí eu acho que nesse ponto ele é ilegal. Da mesma forma, eu 330 
levar e pedir um Parecer do Defensor Público-Geral. O que que eu acho que tem que pedir? Que se reúnam todas as 331 
outras informações, que essas fontes são possíveis de levantar dentro da Administração e subsidia ainda mais a decisão 332 
do Conselho. Mas o Parecer opinativo, eu acho que esse eu vejo com dificuldade e aí eu faço o mea culpa. Eu era do 333 
Conselho, eu votei na proposta que vocês apresentaram. E isso foi debatido. Mas o que eu falei lá atrás no início da 334 
reunião, nada impede que altere a Resolução porque ele tem o mesmo, eu estou alterando a Resolução 04, se eu 335 
observar ou não o procedimento, isso não gera nenhuma ilegalidade, na minha visão. Não estou dizendo que não tem 336 
que observar. Acho importante observar até para ter garantia para o servidores, para os Membros, para quem atua 337 
naquela Defensoria, mas o Parecer, em si, eu vejo com dificuldade”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu penso, Ricardo, que 338 
talvez a alteração da Resolução 04 seja ínfima. Não seria parecer opinativo, seria dados técnicos. Pronto. Talvez poderia 339 
se pedir dados técnicos da Coordenação específica, da Corregedoria e, no caso, do DPG, se fosse o caso. Não seria 340 
parecer opinativo, seria dados técnicos. Pronto. Subsidiaria o Conselho, o Relator para votar, porque teria esses dados, 341 
e não vincularia, não causaria nenhuma. O que vocês acham?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu acho que é isso 342 
mesmo. Eu acho até que, na Manifestação do Corregedoria, ela poderia enfrentar todos os pontos e dizer ‘deixo de 343 
emitir opinião, na medida que esse assunto será debatido no Conselho com a composição plena’. Não vejo problema 344 
nenhum”.  Dr. Arlindo Gonçalves: “Então. Eu acho, seguindo aí a linha de raciocínio do Ricardo, termina que gera uma 345 
incongruência na medida em que afasta a possibilidade de participação, nesse tipo de procedimento, ao mesmo tempo, 346 
da Corregedoria e do Defensor-geral. Eu acho que talvez a formação anterior do Conselho não tenha se deparado com 347 
essa possibilidade, a gente só está analisando agora, diante do caso concreto, mas o fato é que se se afastar essa 348 
necessidade desses pareceres opinativos, termina sendo mais benéfico, porque a Corregedoria e o Defensor-Geral vão 349 
participar desse processo. Dessa outra forma não. Eles ficam afastados enquanto conselheiros natos que são”. Dra. 350 
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Caroline Pereira: “Essa proposta, ela é, quase todas as Defensorias têm exatamente isso. Na verdade, a gente enxu-351 
gou, porque tem Defensorias que exigem muito mais, a gente até enxugou, mas eu acho que a gente tem que partir da 352 
situação fática agora. Agora, tem pedidos com essa Resolução em vigor, com essa Resolução aqui, que exige isso aqui. 353 
A gente vai dispensar esses requisitos agora e dizer que é ilegal? Porque, honestamente, eu não vejo como ilegal, mas 354 
tudo bem. Modificar? Ou então vamos alterar? Apresenta, Ricardo, você pode apresentar uma alteração da 04, mas o 355 
que passou e os pedidos que foram feitos com ela em vigor, a gente decide de acorde com o que está aqui? Não sei. 356 
Acho que a gente tem que definir”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Eu acho que é uma questão relevante que está sendo 357 
levantada, tem que se verificar até que ponto vale a pena prosseguir nesse processo, com essa questão relevante ainda 358 
em aberto. Mas, claro, a Carol está dizendo aí que essa previsão existe em outras Defensorias, É um ponto que está 359 
sendo levantado. Se puder ser esclarecido agora ok. Mas, se ele não puder ser esclarecido, ele pode estar contaminando 360 
todo esse processo”. Dr. Felipe Mestrinho: “Eu acho que, em relação aos processos em andamento, essa previsão de 361 
um parecer opinativo gera um impedimento. A exigência desse parecer opinativo no início, na fase prévia, gera um 362 
impedimento e acaba frustrando a própria ideia de Colegiado porque antecipa a manifestação de um Conselheiro Nato, 363 
que obrigatoriamente vai participar, gera esse impedimento. Então eu acho que não tem como manter o parecer opina-364 
tivo, mesmo nos processos que estejam em andamento. Uma coisa é o fornecimento dos dados, um mero informativo, 365 
os dados a respeito de respectiva defensoria, o número de processos, isso não gera qualquer impedimento, essas 366 
informações que a Coordenação tem, que a Administração tem, que a Corregedoria tem. Agora, a manifestação pela 367 
procedência ou improcedência, aí já gera um impedimento e que frustra a ideia do Conselho. Então, em relação aos 368 
processos em andamento, eu acho que a decisão do Conselho deve ser de não prosseguir com esse tipo de entendi-369 
mento, seja pela modificação da Resolução para deixar claro sobre não se tratar de parecer opinativo. Agora, na minha 370 
visão, o que está aberto mesmo são esses que passaram”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Eu acho que teria que ver 371 
qual que foi o intuito da Resolução quando ela foi realizada. Se o intuito era realmente de fazer um Parecer opinativo, 372 
como se fosse um adiantamento de voto, e aí realmente causaria confusão, mas eu acho plenamente possível fazer 373 
uma interpretação no sentido de que, quando algum Conselheiro, para poder proferir seu voto, quando cai em sua 374 
relatoria, e intima o Defensor-Geral, ou a Corregedoria, ou algum Coordenador Temático, ou Coordenador de área, para 375 
subsidiar o seu próprio voto, eu acredito que o intuito realmente foi esse, de fornecer informações, dados, sobre a uni-376 
dade de atendimento, quantidade de atos, então eu acredito que essa seja a real finalidade, subsidiar o relator. Aí não 377 
cria o impedimento daquele que for fornecer os dados”. Dra. Caroline Souza: “A ideia. As Defensorias, quando você 378 
cria ou extingue um órgão de atuação, quando a gente foi pesquisar, verificou que também sempre perpassa pela ques-379 
tão do interesse da Administração, eu acho que a ideia era captar isso. Mas, como são Membros Natos, realmente, 380 
como são Membros Nato, que participam, que fazem parte da Administração Superior e do Conselho Superior, real-381 
mente, pode ser dispensado, mas não tem que ter manifestação, só a coleta de dados, como estão falando. Então não 382 
sei se a proposta seria dispensar esses pareceres do DPG e item da Corregedoria, porque eles vão se manifestar aqui, 383 
aí depois altera, porque a ideia era realmente ouvir, mas, de fato, eles fazem parte do Conselho Superior. Então eles 384 
vão poder se manifestar aqui na hora da votação e tudo”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Seria um Parecer informativo 385 
e não um Parecer opinativo? A diferença seria que não adentraria no mérito, não seria dizendo ‘olha, aprova, não aprova’, 386 
ele só forneceria os dados e quem iria dizer que é para aprovar ou não aprovar é o Relator e não aquele que está sendo 387 
intimado para proferir o Parecer. Seria Parecer informativo, daria essa interpretação, não seria uma saída?” Dra. Caro-388 
line Pereira: “Pode ser”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Concordo, Theo, daria uma interpretação de Parecer informativo-389 
técnico”. Dr. Felipe Mestrinho: “Só acho que o próprio significado da palavra Parecer já transmite a ideia de julgamento”. 390 
Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Teria que revogar o §5º, do artigo 5º, ‘os pareceres mencionados nos parágrafos an-391 
teriores terão efeito meramente opinativo’, aí não tem informativo. Ele é claro em dizer que é opinativo.” Dra. Caroline 392 
Pereira: “É. A gente vai ter que alterar”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “A minha sugestão seria no sentido de, hoje 393 
ele está num encaminhamento para Corregedoria para diligência, certo, Melissa?”  Dra. Melissa Credie: “Quando eu 394 
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recebi, o processo ainda não tinha manifestação da Carol, aí eu baixei, a Carol já se manifestou e devolveu para mim, 395 
está nesse ponto. Restaria como próximo passo a Manifestação da Corregedoria”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: ”Pois 396 
é, acho que cumpriria o que tem na Resolução, mas com o alerta de que a manifestação da Corregedoria se restringiria 397 
aos dados técnicos, abriria para o Defensor Público-Geral para trazer outros dados técnicos e o processo iria para o 398 
Conselho. Eu acho que aqui a gente poderia enfrentar e depois adequaria nesse ponto a Resolução para retirar qualquer 399 
impedimento para os casos futuros. Entendimento que eu vejo que é um pouquinho diferente, até já falei para Carol, em 400 
relação à Coordenação, porque acabou coincidindo que a Carol é Coordenadora e Conselheira e teria, em tese, outro 401 
tipo de impedimento”. Dra. Caroline Pereira: “É bom deixar claro que, quem está impedido de relatar, está impedido de 402 
votar porque eu acho que a gente decidiu isso aqui também”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Sim, eu tenho que dar 403 
encaminhando sobre isso também”. Dra. Kanthya Pinheiro: ”Eu só tenho um porém, Ricardo, eu estou com um pro-404 
cesso que foi distribuído para mim, eu acabei de fazer o voto, eu até falei com a Erika que eu queria incluir na reunião 405 
de hoje, mas, pelo tempo, não ia dar, mas que já tem, nesse caso, parecer da Coordenadoria da área, como é de Família, 406 
não é Conselheira, mas já tem Parecer da Corregedoria opinativo, como se fosse um adiantamento de voto, e do DPG 407 
à época, que era o Rafael, também no mesmo sentido. Eu já até proferi meu voto porque já tem esses pareceres. Já 408 
está pronto realmente para julgamento, aí como a gente iria enfrentar? Embora os pareceres sejam opinativos não 409 
caberia o voto sem retirar? A Coordenadoria não faz parte do Conselho, mas a Corregedoria deu opinativo, claro que 410 
teria que votar nesse sentido, ou ficaria impedida. E ai?”. Dra. Melissa Credie: “Eu trouxe essa questão mais para gente 411 
firmar essa interpretação porque, assim como a Carol já falou, e o Paiva acaba ratificando, eu acho importantíssimo 412 
esses dados pela Corregedoria, só mesmo que a gente alinhe e que não haja esse conflito, se eu posso me manifestar 413 
ou não. Pelo que eu entendi, a gente estaria entendendo que eu me manifesto como Corregedoria, só apresentando os 414 
dados, e depois envio o processo para o DPG, é isso, Paiva? Aí, depois da tua manifestação, que a gente enfrentaria 415 
essa questão da votação ou não?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso, isso, a sugestão que eu dei seria essa. O 416 
Parecer da Corregedoria seria só com as informações, não falaria sobre conveniência, oportunidade para criação, por-417 
que acho que isso faz parte do voto efetivamente. Daria as informações, iria para o DPG, eu posso reunir outras infor-418 
mações, mas nenhuma das duas manifestações dando opinião, até porque isso seria submetido ao Colegiado para 419 
votação. Essa foi a proposta que eu apresentei. Se todos concordarem a gente pode prosseguir. A gente trabalharia 420 
como uma interpretação em conforme e depois a gente ajustaria a resolução em relação ao §5º do artigo 5º. Em relação 421 
ao impedimento, nós precisamos votar se quem está impedido para relatar, também está impedido para votar. Todos 422 
concordam?”. Em votação, por unanimidade, o Colegiado acolheu o encaminhamento da Presidência. Com tal entendi-423 
mento, a Exma. Sra. Corregedora permanece Relatora, por prevenção. No pertinente ao Processo distribuído à Exma. 424 
Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda será apreciado na próxima reunião. 2) PROCESSO Nº 425 
20000.007146/2018-DPE/AM. NTERESSADO: MARCELO DA COSTA PINHEIRO. ASSUNTO: AFASTAMENTO 426 
PARA ESTUDO NO EXTERIOR (PRONTUÁRIO INDIVIDUAL). CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DANILO GERMANO 427 
RIBEIRO PENHA. Assim votou o Exmo. Sr. Relator: “Sem maiores delongas, após a apresentação do diploma e disser-428 
tação, estando perfeitamente de acordo com os ditames da Resolução nº 005/2008-CSDPEAM, entendo que o membro 429 
cumpriu todas as etapas e exigências referentes ao afastamento para estudo. Em razão disso, firme das razões e fun-430 
damentos aqui expostos, voto pela declaração de cumprimento de todas as exigências assumidas referente à liberação 431 
de estudo no exterior, com o consequente arquivamento dos autos. É como voto”. Abertas as discussões. Dra. Caroline 432 
Pereira: “Ele já apresentou, né Danilo? Porque eu vi o processo na segunda e até então não tinha o trabalho, a tese 433 
dele, agora ele já apresentou”. Dr. Danilo Ribeiro Penha: “Faltava atualizar apenas, ele já tinha apresentado a disser-434 
tação física, está até comigo aqui e no processo já está a cópia digital também”. Em votação, aprovado por unanimidade. 435 
3) PROCESSO Nº 20000.000045/2019-DPE/AM. INTERESSADO: MAURÍLIO CASAS MAIA. ASSUNTO: PROGRAMA 436 
DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO (PRONTUÁRIO INDIVIDUAL). CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THEO RI-437 
BEIRO DA COSTA. Assim votou o Exmo. Sr. Relator: “Diante do exposto, ATESTO A REGULARIDADE do processo de 438 
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Acompanhamento do Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento, nos termos da Resolução 19/2013-CSDPE/AM. Após, 439 
encaminhe-se a tese de Doutorado em Direito Constitucional à Escola Superior da Defensoria Pública para registro e 440 
arquivamento”. Presente na Reunião, o Exmo. Sr. Defensor Público interessado, Dr. Maurílio Casas Maia passou a se 441 
manifestar: “Eu só queria dizer que muito obrigado a todo o Conselho, a toda Defensoria Pública, pela oportunidade de 442 
estudar com apoio da nossa Instituição, pela qual vocês sabem que eu tenho um carinho e uma vida acadêmica que 443 
boa parte é dedicada a ela, e quero pedir a licença para agradecer nominalmente a Érika que sempre foi muito atenciosa 444 
comigo, ao Theo pela grande relatoria dele, sempre foi muito célere, Dra. Suelen, também nossa amiga aqui, foi minha 445 
anterior relatora,  também sempre muito rápida e muito célere,  apesar de todos estarem sempre atribulados. Então meu 446 
agradecimento vai na pessoa de cada um de vocês a toda defensoria pública e eu espero que esses instrumentos que 447 
nós temos pensado em conjunto, alguns que já são utilizados até na prática, cada vez mais ficam para gente realmente 448 
potencializar a defesa dos vulneráveis, realmente emancipá-los e permitir que eles desenvolvam melhor ainda e que o 449 
Brasil seja um lugar melhor. Muito obrigado pela oportunidade. É muita alegria contar com apoio da nossa instituição 450 
sempre. Obrigado”. Em votação, aprovado por unanimidade. 4) PROCESSO Nº 20000.004152/2020-DPE/AM. INTE-451 
RESSADO: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: REGULAMENTAÇÃO DO NÚCLEO DA SAÚDE DA DPE/AM. O Pre-452 
sidente iniciou explicando: “Em relação ao Núcleo da Saúde, nós temos percebido, e essa pandemia foi um retrato da 453 
força que nós tivemos, da nossa atuação, com a  nossa defensoria da saúde, é importante ressaltar e louvar o trabalho 454 
do Arlindo nesse período inteiro e isso só veio a demonstrar a necessidade de se investir nessa área, de fortalecer a 455 
atuação da Defensoria na área da saúde e, nesse contexto, a Administração entendeu a importância de abrir a remoção 456 
para uma Defensoria de Saúde. Nós abrimos a remoção, o edital foi deflagrado e está aí a opção dos colegas para 457 
escolherem, e entendemos também a importância de se criar o núcleo da saúde. E o Arlindo minutou, fez uma minuta 458 
com os principais pontos que ele, por ser alguém que está sempre atuando na área de saúde, conseguiu pegar de outras 459 
defensorias e ver um caminho bom e a gente apresentou a minuta que está para deliberação dos Conselheiros. Não sei 460 
se o Arlindo quer fazer alguma colocação. Ou a gente já pode ir para análise da minuta, ou algum outro Conselheiro 461 
claro.”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Eu acho que as minhas colocações são as mesmas que as suas, Ricardo. A Defensoria 462 
da Saúde tem adquirido uma relevância, inclusive você me pediu para ceder parte da nossa estrutura para criar a se-463 
gunda Defensoria da Saúde. Já está aberta para remoção e a nossa expectativa é que, aí realmente com um colega 464 
novo compondo a segunda especializada, a gente consiga dar prosseguimento aos trabalhos, realmente fazer a coisa 465 
crescer mais. Fora isso, tudo que eu já tinha falado antes para o Conselho não vou aqui ficar revirando todos os argu-466 
mentos. Obrigado”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Primeiro questionamento que a gente tem aqui no artigo segundo 467 
Dra. Adriana coloca ‘sendo dois órgãos de atuação, ambos terão atuação individual e coletiva?’ É, eu acredito que a 468 
ideia seja essa, que os dois teriam atuação, mas o Núcleo, que também vai ter atuação coletiva, porque ele é um órgão 469 
de atuação. Ficou definido no final da minuta. É isso, ne?”.  Dra. Pollyana Vieira: “Eu acho que na própria 04 está 470 
assim”. Dr. Arlindo Gonçalves: “A 04 já traz a atribuição, qualquer mudança precisaria mudar a 04, na verdade”. Pre-471 
sidente, Dr. Ricardo Paiva: Perfeito, posso marcar como resolvido, Dra. Adriana?”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Pre-472 
sidente, a única coisa que eu olhei e eu acho que pode causar uma certa, não sei se o Arlindo se importa, mas a 473 
abreviação do Núcleo ficou NUDESA”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu também achei estranho, mas eu pesquisei e é o de 474 
outros Estado”. Dr. Arlindo Gonçalves: ”Exatamente, é um nome já quase padrão em outros Estados. Exatamente por 475 
isso, Igual o PADAC. A gente acabou uniformizando porque o Rio Grande do Sul adotou PADAC, outros Estados foram 476 
adotando PADAC, embora ele fale em dano à coletividade e não necessariamente, mas, enfim, é critério do Conselho. 477 
É questão de nomenclatura.”. Dra. Pollyana Vieira: “Eu acho importante manter”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É. 478 
Eu também acho, até para dar uma marca importante, é algo que a gente consegue difundir Brasil afora. No artigo 479 
terceiro, a Dra. Pollyana sugere que a edição de todas as resoluções contenham, também, o gênero feminino (indicado 480 
pelo artigo “a”)’. Eu acredito que a Erika possa fazer isso no final, fazer a adequação. Obrigada pelo puxão de orelha. 481 
Vamos corrigir. Aí a gente segue, vai lá para baixo, na alínea ‘i’ Dra. Adriana traz alguns questionamentos. Favor, Dra. 482 
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Adriana, pode explicar para os colegas?”. Dra. Adriana Tenuta: “Posso. Desculpa, gente, a internet hoje aqui está 483 
sofrida. ‘Ser cientificado’ são os dois órgãos, no próprio núcleo que vão ficar se comunicando, ou os demais núcleos vão 484 
precisar para o núcleo da saúde a instauração de qualquer procedimento relacionado a isso? Aí eu coloquei os exemplos. 485 
Por exemplo, Núcleo dos Direitos Humanos, o próprio NUDEM, que fez a aquele procedimento de violência obstétrica, 486 
eles fazendo o procedimento coletivo, instaurando alguma coisa nesse âmbito vai ter que comunicar para o núcleo de 487 
saúde?” Dr. Arlindo Gonçalves: “Na verdade, você está correta, Adriana, seria no âmbito da Saúde mesmo, talvez 488 
tenha faltado aí a redação, mas sem adentrar na independência funcional do Membro, que ele só informe, é importante 489 
que o Núcleo seja informado até para evitar trabalho em duplicidade e permitir que o núcleo possa também auxiliar 490 
eventual informações, seria somente isso, permitir o intercâmbio”. Dra. Adriana Tenuta: “A minha última pergunta, que 491 
deveria ter colocado como tópico 4, que é realmente nesse caráter de comunicação e de colaboração entre os núcleos, 492 
sempre acho que somando é melhor do que um, desde que haja uma atuação direcionada e organizada. Eu realmente 493 
não vi nada procurando nas resoluções, falando se existe alguma regulamentação sobre a instauração de PADAC no 494 
âmbito da Defensoria Pública. Me parece que cada um faz do seu jeito”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Não existe. Me corrige 495 
se eu estiver errado, Ricardo. A história que eu acompanhei, e isso está expresso na Portaria da Defensoria de Diretos 496 
Coletivos, foi que em algum momento houve uma revogação a uma norma institucional e, por esse motivo, o Defensor 497 
titular à época do Coletivos fez a Portaria dele para fazer o PADAC. Eu busquei informações quando cheguei na Saúde, 498 
essa foi a informação que eu tive. Por esse motivo, eu também fiz uma Portaria estabelecendo regramentos para o 499 
PADAC, uma vez que não tinha isso institucional”. Dra. Caroline Pereira: “Na época da revisão a gente também obser-500 
vou, quando foi permitir. Tem um artigo aí na 04, regra geral de criação de núcleo e, na época, inclusive, cheguei a falar 501 
com o assessor do Carlos, que, na época, era o João, se tinha uma regulamentação, porque a gente realmente não 502 
estava achando e a informação que eu tenho é a mesma do Arlindo, que me foi repassada. Na verdade, não tem uma 503 
norma, uma resolução da Defensoria, do Conselho regulamentando o PADAC, cada Especializada criou o seu procedi-504 
mento, não sei se todas seguiram o mesmo padrão do Coletivo, mas até onde eu sei, eu tenho conhecimento, não 505 
existe”. Dr. Thiago Rosas: “Ano passado, quando estive por lá, eu perguntei a mesma coisa e é isso mesmo. Tanto é 506 
que eu fiz uma minha, uma nova, com novo fluxo, alterando a que tinha antes, não tem Resolução do Conselho não, 507 
gente”. Dra. Caroline Pereira: “A relevância é essa questão que a Dri colocou desse intercâmbio, de haver uma comu-508 
nicação, como se dá a publicação, todas a gente verifica no Diário, que são publicadas. A publicação a gente verifica 509 
que há, mas não tem. É diferente do Inquérito Civil, que está na Lei da Ação Civil Pública, que o MP segue. Com a 510 
Defensoria, a gente observou, na época da 04, que não existe regramento em algumas Defensorias sobre isso pelo, 511 
mas, aqui na nossa, não tem. Mas, como não se tratava de assunto referente a 021, a gente não mexeu”. Dra. Adriana 512 
Tenuta: “Sobre atuação conjunta, cada um trabalhando de um jeito, possa, de repente, não realmente o melhor caminho, 513 
daí eu não sei o que os Conselheiros pensam, se a gente poderia enveredar por esse caminho, tentar regulamentar”. 514 
Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas, para essa Resolução, precisa desse ponto específico?”. Dra. Adriana Tenuta: 515 
“Não, mas a gente está dialogando, foi só mesmo uma questão, uma dúvida minha, coisas que a gente pode ir melho-516 
rando, desde a primeira criação, para não se perder”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas essa não é o primeiro, acho 517 
que essa já é o terceiro ou quarto núcleo que nós estamos criando”. Dra. Adriana Tenuta: “Foi só uma consideração 518 
minha nesse momento”. Dr. Thiago Rosas: “Colegas, eu acho que sobre essa alínea não tem problema, porque é só 519 
questão de cientificação mesmo, mas o PADAC, por ter uma importância relevante na atuação estratégica, tanto na 520 
Capital como no Interior, eu acho que nós podíamos, no futuro, regulamentar. Eu acho que é uma coisa que vai ser 521 
muito útil para Defensoria no futuro breve. Então é uma coisa que já podemos deixar como sugestão”. Presidente, Dr. 522 
Ricardo Paiva: “Tem outro questionamento aqui da Adriana. ‘Caso o núcleo de ações coletivas continuará atuar?’. Eu 523 
não vejo problema, eu acho até que existe um critério que o Conselho criou para prevenção, e a atuação coletiva não 524 
afasta, mas deve ficar estranho o coletivo ficar atuando, tendo o núcleo da saúde e duas Defensorias voltadas para isso, 525 
mas seria um conflito de atribuição. Algum ponto mais, Adriana?”. Dra. Adriana Tenuta: “Então a questão aqui seria 526 
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colocar ‘proposituras de ações públicas na área de saúde’”. Dra. Caroline Pereira: “Isso, seria alterar para colocar 527 
‘relativos, referente a sua atuação’, não sei qual é a melhor, que está genérico aí”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas 528 
‘ele é composto por órgãos de atuação da Defensoria da Saúde já tem’, eu preciso especificar mais?” Dra. Caroline 529 
Pereira: “Não, Ricardo, está genérico, ser cientificado de qualquer ação, entendeu? De qualquer PADAC, de qualquer 530 
propositura”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Entendi. “L” tem um questionamento aqui da Carol Souza”. Dra. Caroline 531 
Pereira: “É, eu fiquei na dúvida, mas é ’distribuir equitavamente atividades e recursos entre os órgãos’, seriam as de-532 
mandas que chegam, aquelas situações individuais, que tipo de atividades seriam essas? Porque é um núcleo composto 533 
de duas defensorias, de dois órgãos de atuação, de dois defensores, nesse caso, essa dúvida”. Dr. Arlindo Gonçalves: 534 
“Eu me baseei, parece que o núcleo prisional tem um dispositivo muito parecido. É que nós vamos ter agora dois órgãos 535 
com a mesma atribuição. Então a Coordenadoria poderia dividir essas tarefas e eu acho que eles vão funcionar até 536 
mesmo no mesmo local. Me parece que, pelo layout da arquitetura que estava se pensando para a 24 de maio, vão 537 
funcionar no mesmo local. Então até já tinha sugerido para o Thiago e para o Ricardo que os servidores, até uma 538 
servidora administrativa, iam, um estagiário administrativo, que fazem a parte de recepção, triagem, recebimento de 539 
documentos, cadastro no PRÓTON, todas essas coisas, eles pertenceriam ao núcleo para não ficar desfalcado nem um 540 
nem outro. Então eles não vão servir nem só a primeira, nem só a segunda. E, a partir daí, a Coordenação pode pensar 541 
em dias alternados, alguns dias um trabalha com atendimento inicial, alternado”. Dra. Caroline Pereira: “Entendi. Por-542 
que na nossa, lá naquela, não tem nem escrito final número tal, então cada um que entrou com sua ação, Vai ter coisas 543 
que realmente vai precisar ajustar e esse ajuste seria, então, pela Coordenação, né? Porque a atribuição está genérica 544 
na 04. A equipe, esse novo defensor que vai para lá entra com uma outra equipe ou ele agrega nessa equipe da saúde 545 
que já existe? É isso, né? Foi o que eu entendi”  Dr. Arlindo Gonçalves: “É, a equipe da saúde vai se dividir em duas 546 
subequipes agora. Por enquanto é isso”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso. Outro ponto que eu acertei com o Arlindo 547 
foi que a gente dividiria a equipe dele para formação do  Núcleo. Ela achou que seria um equipe única para dois defen-548 
sores. Não, a equipe seria dividida, ok Carol?”. Dra. Caroline Pereira: “Ok. Entendi. A minha outra dúvida é que, acho 549 
que só que coloquei, é aquilo que você falou. Então, Coordenador, quando atua na qualidade de órgão de atuação, ele 550 
pode instaurar”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso, além da atuação das duas defensorias, vai ter atuação do Coor-551 
denador, igual como acontece no prisional. A gente transformou o núcleo de atendimento prisional em um órgão de 552 
atuação para permitir que o núcleo proponha uma ação, caso seja necessário. Aí vai ser a primeira defensoria, a segunda 553 
defensoria”. Dra. Caroline Pereira: “Então vai ser como se tivesse o Coordenador, como órgão de atuação, e os dois 554 
defensores públicos. Um vai ser coordenador, então minha dúvida é: o procedimento coletivo pode ser instaurado por 555 
qualquer um dos dois? No caso, vai ter um defensor que vai ser defensor e coordenador e ele vai poder, tipo, ‘isso aqui 556 
eu vou instaurar como defensor, tal, isso aqui eu vou instaurar como coordenador’, mas o outro também vai poder entrar 557 
com o PADAC dele, instaurar os procedimentos dele, só tem que comunicar como está lá no alínea anterior que a gente 558 
leu, é isso?”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Sim, exatamente, porque a Resolução prevê isso. Se em algum momento, em 559 
uma nova análise de todas as atribuições, o Conselho entender que poderia ficar só um órgão, ou só o núcleo, também 560 
é possível, mas hoje não tem outra solução”. Dr. Felipe Mestrinho: “Qual seria a diferença prática desse núcleo, em si, 561 
entrar ao invés de um dos órgãos de atuação? Seria a mesma equipe? Equipe diferente?”. Presidente, Dr. Ricardo 562 
Paiva: “Geralmente, é fortalecer a atuação e despersonalizar de uma Defensoria. Essa é a ideia. Por exemplo, às vezes 563 
o Theo tem algumas demandas que ele acha importante fazer pelo núcleo, ele faz para não fazer pela Defensoria, dá 564 
um pouco mais de força, seria nesse sentido”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Essa questão de atuar pelo núcleo é muito 565 
boa porque, principalmente, a gente costuma atuar como órgão e não em favor do assistido A ou B ou C. O que que a 566 
gente coloca? Eu coloco ‘Núcleo de Atendimento Prisional’, então não é a segunda defensoria. 5) PROCESSO Nº 567 
20000.004090/2020-DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLU-568 
ÇÃO Nº 011/2016-CSDPE/AM.  Com a palavra, a Requerente passou a se manifestar: “Prometo que não é abacaxi 569 
dessa vez. Na verdade, é uma demanda que acabou surgindo para a Corregedoria em razão dessa última remoção, 570 
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ocorrida semanas atrás, algumas semanas, e a gente percebeu que não havia uma Resolução que previa algum tipo de 571 
apresentação de relatório nos casos de remoção à pedido, ao contrário do que já existe na resolução das intimações 572 
eletrônicas, na 11 de 2016, em relação à convocação, em relação à férias, licenças, pendências, enfim. E aí a gente 573 
apresenta como proposta a inclusão, como está disposto na minuta, em negrito, dessa adição ‘previamente ao seu 574 
deslocamento em remoção à pedido’, para que a gente possa tanto apresentar dados para aquela pessoa que está 575 
recebendo aquele órgão de atuação quanto aquela que está saindo também. Faz uma prestação de contas e acaba 576 
munido de dados também aquela pessoa que vai substituir”. Em discussão. Dra. Caroline Pereira: “Na verdade, é uma 577 
dúvida. Uma a Mel já explicou, qual era o intuito da alteração. A minha dúvida é: como é que fica, porque essa Resolução 578 
trata das intimações eletrônicas, então ela cuida de Defensorias forenses. Então, a gente está estabelecendo que, num 579 
processo de remoção, quando houver deslocamento, o Defensor, que ocupava uma defensoria forense, tem esse dever, 580 
a gente está impondo um dever aí. No caso dos defensores que se deslocam, mas são titulares de defensorias de 581 
atendimento inicial, não forense, qual seria a norma que a gente teria que alterar? Como é que a gente exige do Defensor 582 
do atendimento inicial que ele também deixe isso para o próximo colega e informe para a Corregedoria?”. Dra. Melissa 583 
Credie: “Essa foi uma dúvida também minha porque, nessa própria Resolução, a gente não faz alusão às iniciais. Esse 584 
é um questionamento que eu queria trazer, mas as iniciais a gente tem outras ferramentas para conseguir esse relatório, 585 
dá para ver pelo sistema, dá para ver pelo SOLAR. É mais fácil. A questão das forenses é que precisam de um cuidado 586 
maior, mas, nessa própria Resolução 11, e isso era uma questão que eu ia trazer, e acabou me antecipando, não há 587 
previsão nenhuma das iniciais. Não sei se foi proposital excluir, não mencionar, mas não tem nada. O que acaba ocor-588 
rendo é que eu conseguia receber esses relatórios pela previsão das férias e das licenças. Não sei se vocês vão se 589 
recordar depois, mas a gente acabou apresentando uma outra alteração para deixar claro que, se não houvesse pen-590 
dências, haveria presunção de que não haveria nenhum trabalho deixado”. Dra. Caroline Pereira: “Eu acho que essa 591 
Resolução que a gente está alterando ela trata das intimações do portal eletrônico. Então, se referem, de fato, só às 592 
Defensorias Forenses, porque é quem recebe. Por isso, eu desconheço se há alguma norma para as de atendimento, 593 
mas eu acho importante porque o forense também tem o controle fácil pelo Portal Eletrônico. Se for para gente fiscalizar, 594 
colocar, impor algumas coisas, acho que tem que impor para as Defensorias Forenses e de Atendimento também, por-595 
que a gente já teve problema também, no passado, de remoção de defensorias de atendimento, que deixaram um acervo 596 
muito grande, inclusive, tem colegas que até hoje estão correndo atrás do prejuízo deixado nesses processos de remo-597 
ção”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Inclusive é bem mais difícil de verificar, não é, Carol?” Dra. Melissa Credie: “Isso, 598 
gente, eu até mandei uma mensagem para o Paiva, porque o Paiva tem esse HD das Resoluções. Quando da análise 599 
dessa questão da remoção à pedido, eu não achei nada, aí eu perguntei para ele. E realmente a gente não tem uma 600 
resolução específica para remoção. Na realidade, há uma indicação da remoção na resolução de promoção por mere-601 
cimento. Aí não tinha mais nenhuma outra normativa à respeito. Mas, como eu falei, confesso que, num primeiro mo-602 
mento, eu pensei em retirar o forense, apresentara minuta retirando o forense, mas aí ela acabaria trazendo danos para 603 
os próximos parágrafos desse artigo, não sei se a gente incluiria um outro falando só da inicial. Mas a solução que eu 604 
encontrei para, pelo menos, essa questão que eu estava vivenciando todas eram forenses era essa. Mas, se a gente 605 
entender na discussão, que deva existir uma minuta específica para remoção, a gente também pode optar por essa 606 
solução”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu também concordo com a Carol, tem que ter um regramento, porque, do jeito que 607 
está, está abrangendo somente o forense. Tem que ter um regramento para a inicial também. Talvez fosse o caso de 608 
uma resolução só para remoção”. Dr. Danilo Ribeiro Penha: “Eu tenho um ponto também. Eu acho que a fiscalização 609 
sobre as pendências dos órgãos forenses é feita até de forma mais fácil do que ocorre com as defensorias iniciais. Hoje 610 
a gente tem o PG5 que você consegue acessar todas as intimações eletrônicas, ao contrário do inicial, que eu entendo 611 
seja um pouco mais difícil e necessário a pormenorização das pendências, porque pode ocasionar até uma decadência, 612 
uma prescrição, da perda do direito do assistido, por isso a necessidade de regulamentação também”. Dr. Thiago Ro-613 
sas: “Eu concordo também com a Carol e o Danilo, a gente tem que tratar de forma idêntica tanto o forense quanto o 614 
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inicial e procurar os caminhos. Hoje, o SOLAR está entrando em quase todas as iniciais e o SOLAR pode fornecer 615 
também os relatório e municiar também de dados igual a forense”. Dra. Caroline Pereira: “Se houver a necessidade de 616 
regulamentação para isso, eu acho que tem que ser para os dois. Vocês usam o PG5, né, Danilo? A maioria, por exem-617 
plo, dos cíveis usa o Portal Eletrônico e é mais fácil ainda porque qualquer um visualiza, qualquer defensor, qualquer 618 
pessoa, só filtrando Defensoria e a Vara, você consegue ver tudo que entrou, é bem público. Não precisa de acesso, 619 
não precisa nada. Então, realmente, o controle da forense é mais fácil até para o Defensor que vai ser removido. Ele, 620 
tipo, ‘opa, deixa eu ver se tem pendência’, entendeu? Porque ele já consegue ali filtrar e ver como é que entra o fluxo”. 621 
Dr. Theo Eduardo da Costa: “E as próprias correições são feitas dessa forma hoje. Quando eu estive em correição 622 
com o Péricles na forense, o que que ele fez? Ele tem acesso. Ele é Defensor Público, ele tem acesso à minha Vara 623 
onde eu atuo, ele simplesmente acessa com vários dias de antecedência, fica monitorando, vê o que está na fila verme-624 
lha. Para mim, é super tranquilo para Corregedoria verificar isso. Ela pode verificar a qualquer tempo. Se o Péricles 625 
quiser, ele sabe agora o que tem na minha fila, o que tem na sua fila. Então, para mim, criar uma coisa dessa é criar 626 
mais um documento desnecessário, porque imagina o seguinte. Eu fui removido daqui a dois dias, mas eu mandei um 627 
dia antes, ou três dias antes, a cópia da minha fila. E ai? Tipo, a fila já foi atrasada. Então assim, online e o prejuízo 628 
maior é justamente para as defensorias de atendimento, onde você não tem controle nenhum. Às vezes, é uma caixa 629 
preta quando você entra num órgão de atuação lá do atendimento, você não sabe o que tem para trás, você não sabe 630 
se tem prazo decadencial vencendo. Até estava conversando com Danilo outro dia, faz tempo já, e ele até me relatou 631 
que, uma vez, ele tinha passado por isso. Ele foi substituir alguém e caiu na vez dele um prazo vencido de prescrição, 632 
cuja ação estava lá tramitando há mais de um ano. Eu realmente não vejo a necessidade para o forense e, ainda, esse 633 
tratamento diferenciado, já que o principal problema, a meu ver, é justamente o atendimento inicial, que não tem controle 634 
online”. Dra. Melissa Credie: “Deixa só eu elucidar uma coisa aqui. Eu não estou querendo trazer tratamento diferenci-635 
ado para atendimento muito menos forense. O que eu estou só explicando é que a gente tem essa resolução e eu não 636 
estou criando nada. Na realidade, eu estou só falando da remoção, de uma outra situação, como as demais, que já estão 637 
previstas aqui, que são férias, são convocações. Então, esse relatório, essa apresentação desse relatório, já existe. O 638 
que a gente criou há alguns meses foi a desnecessidade de se apresentar esse relatório se não houvesse pendências, 639 
atuando na presunção de que aquela pessoa se responsabilizaria, mas eu não estou criando nada. Na realidade, eu 640 
estou só falando da remoção, por que? Porque houve essa remoção agora e eu não encontrava algo em que eu pudesse 641 
me fundamentar para requerer esse relatório mais específicos dos colegas. Essa é uma questão. Como eu falei, não 642 
tenho intenção nenhuma de trazer tratamento diferenciado nem para uma nem para outra, mas confesso, e por isso eu 643 
trouxe aqui a discussão, que eu não consegui encontrar um meio de colocar a inicial na dicção que hoje existe. Mas, se 644 
todos concordarem, eu posso trazer uma minuta falando só sobre a remoção. Só que como eu disse. Eu não sei se tu 645 
já lembraste aí, Paiva. Existe uma resolução? Porque eu não encontrei”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu vi a 646 
21/2013, mas ela só faz referência da primeira escolha. Deixa só eu contextualizar o que foi colocado. Eu acho impor-647 
tante esse relatório. O colega que sai de um órgão para uma outra precisa informar como está a situação dele e o outro 648 
que está saindo também. Acho até, Melissa, que o que pode facilitar isso seria, quando ocorrer uma remoção, a Corre-649 
gedoria já fazer uma correição para dar o mesmo status, ‘olha, tu recebeste a defensoria nessa situação’ e, a partir 650 
daqui, precisa realmente criar um procedimento. Eu acho que seria algo importante e há, de fato, um procedimento. O 651 
Thiago, que adora nomes, tem o PPI, que ele trouxe, enquanto Chefe de Gabinete, para o Conselho, e a gente pode 652 
amadurecer nesse sentido e acredito que é importante retomar a discussão, não sei onde está, mas podemos resgatar 653 
e trazer o procedimento para as iniciais”. A Exma. Sra Corregedora retirou o processo de pauta para compor com o 654 
Subdefensor-Geral a inclusão e estudo no PPI do procedimento necessário. 6)  PROCESSO Nº 20000.010356/2019-655 
DPE/AM. INTERESSADA: ESUDPAM. ASSUNTO: CRIAÇÃO DA REVISTA DA ESUDPAM. CONSELHEIRA-RELA-656 
TORA: DRA. CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. PEDIDO DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. Presentes 657 
à Reunião os Exmos. Srs. Defensores Públicos Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa e Dr. Maurílio Casas Maia, Diretor 658 
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e Vice-Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado Amazonas, respectivamente, que agradeceram o 659 
Colegiado pela apreciação da matéria, ratificando os motivos do pedido. Por unanimidade, o Colegiado aprovou a criação 660 
da “REVISTA DE DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAZONAS”. Por unanimidade, também, aprovada a 661 
Resolução que a regulamenta. 7) PROCESSO Nº 20000.001XX9/2020-DPE/AM. INTERESSADA: CORREGEDORIA-662 
GERAL. ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO (QUESTÃO DE ORDEM). CONSE-663 
LHEIRO-RELATOR: DR. DANILO GERMANO RIBEIRO PENHA. Trata-se de Processo encaminhado ao Conselho Su-664 
perior para conhecimento do arquivamento de Reclamação. Tal arquivamento foi encaminhado ao DPG que entendeu, 665 
com base no artigo 20, IV, da Lei Complementar 01, que o mesmo deveria ser submetido ao Conselho Superior. Em 666 
consequência, a Corregedoria-Geral suscitou Questão de Ordem, resumidamente transcrita: “Em sede de questão de 667 
ordem e pedindo a devida vênia ao Exmo. Senhor Defensor Público Geral, a Corregedoria Geral comparece perante 668 
esse Egrégio Conselho Superior para sustentar a inaplicabilidade ao caso do artigo 20, IV, da Lei Complementar do 669 
Amazonas nº. 001/1990.” Assim votou o Exmo. Sr. Conselheiro-Relator, Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha: “Em face 670 
disso, firme das razões e fundamentos aqui expostos, voto pelo não acolhimento da questão de ordem formulada, en-671 
tendendo ser plenamente aplicável o artigo 20, IV da Lei Complementar Estadual nº 01/1990 nos seus exatos termos, 672 
devendo a Corregedoria Geral, após parecer, remeter ao Conselho Superior as representações contra os membros”. 673 
Por maioria, o Colegiado acolheu o voto do Exmo. Sr. Conselheiro-Relator, vencido o voto da Exma. Sra. Corregedora 674 
Dra. Melissa Souza Credie Borborema. Conforme estabelece o §5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regimento Interno do 675 
Conselho Superior (Resolução nº 004/2012-CSPDE/AM), foi lavrada Ata Exclusiva para esse item. E por não haver mais 676 
nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a presente sessão por encerrada, às 19:25h. 677 
Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, digitei a presente ata, que vai por todos assi-678 
nada. 679 
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