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PORTARIA N.º 532/2021-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 
VIII, 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 no Processo nº 
20000.003418/2021-19, datado de 
15/06/2021; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Victor Matos, a contar de 02 
de julho de 2021, do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Técnico I – DPE 2, pre-
visto na Lei Estadual nº 4.077, de 11 de setem-
bro de 2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 13 
de maio de 2019, que instituiu o Quadro de 
Servidores Auxiliares da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas e o respectivo Plano de 
Cargos, Carreiras e Remunerações; 
II – NOMEAR Emily Alves de Lima Jacintho, 
a contar 02 de julho de 2021, para exercer o 
cargo de provimento em comissão de Asses-
sor Técnico I – DPE 2, previsto na Lei Estadual 
nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterada 
pela Lei n° 4.831 de 13 de maio de 2019, que 
instituiu o Quadro de Servidores Auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas e 
o respectivo Plano de Cargos, Carreiras e Re-
munerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
24 de junho de 2021. 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA N.º 536/2021-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 
20000.003730/2021-11, datado de 
24.06.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR  

Cargo: Assessor Técnico II – DPE – 1 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manicoré/AM 

Período: 29.06 a 08.07.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 7,5 (sete diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 384,39 
3. Valor da Diária: R$ 2.882,92 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 153,75 
5. Valor total da Diária: R$ 3.036,67 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar serviços de instalação na sede do Polo da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas no município 
de Manicoré. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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PORTARIA N.º 537/2021-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 
20000.003730/2021-11, datado de 
24.06.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: VLADENILSO ARAÚJO DE MENDONÇA 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manicoré/AM  

Período: 29.06 a 08.07.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 7,5 (sete diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 384,39 
3. Valor da Diária: R$ 2.882,92 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 153,75 
5. Valor total da Diária: R$ 3.036,67 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar serviços de instalação da sede do Polo da De-
fensoria Pública do Estado do Amazonas, no município 
de Manicoré. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

PORTARIA N.º 538/2021-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 
20000.003730/2021-11, datado de 
24.06.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: FABIANO OLIVEIRA DOS ANJOS  

Cargo: Assistente Técnico em Tecnologia da Informa-
ção de Defensoria 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manicoré/AM 

Período: 29.06 a 08.07.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 7,5 (sete diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 404,61 
3. Valor da Diária: R$ 3.034,57 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 161,84  
5. Valor total da Diária: R$ 3.196,41 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar serviços de instalação da sede do Polo da De-
fensoria do Estado do Amazonas, no município de Ma-
nicoré. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 
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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS REALIZADA NO DIA 25 DE FE-
VEREIRO DE 2021 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do 

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

oconferência, 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. Defensor 

Público-Geral, em exercício, Dr. Thiago Nobre 

Rosas, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. 

Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Marco 

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

Adriana Monteiro Ramos Tenuta e Dr. Leo-

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

Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha; pela 3ª 

Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes 

Moreira da Costa e Dr. Felipe Figueiredo Se-

rejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana 

Gabrielle Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro 

de Miranda. Presente o  Presidente da Associ-

ação dos Defensores Públicos do Amazonas – 

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

lindo Gonçalves dos Santos Neto. Ausentes 

justificadamente o Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva e a Exma. 

Sra. Conselheira Dra. Caroline Pereira de 

Souza. Constatado o quórum regular de funci-

onamento do Órgão Colegiado, foi declarada 

aberta a Reunião e o Conselho passou a deli-

berar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA 

ATA DA 23ª RO – 2020. Aprovada. II - COMU-

NICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CON-

SELHEIROS. O Presidente iniciou a sessão 

relatando: “Bom, meus amigos, vou falar algu-

mas coisas, alguns pontos que o Ricardo pe-

diu. Primeiramente, quero pedir desculpa por 

conta da ausência de reuniões em janeiro, foi 

um mês bastante conturbado, todos acompa-

nharam, e pedir desculpa por conta disso, por 

não termos feito reunião em janeiro. Também 

peço desculpa pela ausência do Ricardo, ele 

se encontra em Lábrea, está procurando a 

questão do nosso polo lá, imóvel e tudo mais, 

que devemos prosseguir na abertura desse 

polo ainda esse ano. Entendemos que a De-

fensoria precisa continuar crescendo, mesmo 

em tempo de pandemia e entendemos que te-

mos que tomar medidas para isso. Estamos 

trabalhando, focando, e, provavelmente, Lá-

brea, esse primeiro semestre, vai ser inaugu-

rada, com nomeação de defensores e etc, com 

todo o protocolo que a gente acostumado nos 

demais polos. Como segundo informe, nós cri-

amos, nós estamos dando apoio a todos os de-

fensores públicos na linha de frente do COVID, 
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tanto na capital quanto no interior. Aqui em Ma-

naus nós tivemos a força-tarefa de combate ao 

COVID. Essa força é coordenada pelo Dr. Ar-

lindo e os defensores, assessores e estagiá-

rios de pós que compõem essa força também 

prestam auxílio ao Dr. Arlindo e ao Dr. Edu-

ardo. Nós queremos deixar os parabéns aqui 

ao Dr. Arlindo e ao Dr. Eduardo pela condução 

desse evento da pandemia, dessa segunda 

onda. Tem sido bastante difícil, mas a defen-

soria está conseguindo alcançar êxito nessa 

atuação também na área de saúde do COVID. 

Como terceiro informe, colegas, nós vamos 

manter suspensa a atividade do atendimento 

presencial da Defensoria. O Ato vai vencer dia 

28, a gente vai prorrogar. Na atividade fim vai 

ficar como está, atendimento online, virtual. Na 

atividade meio, nós vamos retornar algumas 

atividades mediante escala na nossa Sede, 

uma delas vai ser o 129, que vai voltar a aten-

der. A Dra. Adriana já deve estar sabendo, já 

conversaram com você, não é? Temos tido 

bastante reclamação em relação ao feedback 

das informações, do atendimento, e o 129 é o 

nosso principal canal. Ele é muito conhecido, 

já é muito divulgado, então nós vamos retomar 

o 129 para o agendamento, para o atendi-

mento, para as informações. Em paralelo a 

isso, colegas, nós vamos iniciar o agenda-

mento online do cível, registros públicos e su-

cessões. A partir de segunda-feira, dia 1º, o as-

sistido vai poder entrar no nosso site e agendar 

o cível, as DPACs, Registros Públicos e Su-

cessões, também vai ser divulgado ampla-

mente para toda a Instituição. Como quarto 

ponto dos informes, informar a vocês que está 

em tramitação no Senado Federal, a PEC 186. 

Essa PEC visa restringir vários elementos dos 

órgãos públicos, que afeta a Defensoria Pú-

blica também. Então, acontece nesse mo-

mento uma movimentação junto aos Senado-

res da República, de todos os Defensores-Ge-

rais, em Brasília, para que essa PEC seja 

emendada. O CONDEGE junto com a ANA-

DEP elaboraram algumas emendas para que a 

Defensoria tenha uma salvaguarda nela, na 

PEC. Então, é um ponto importante que está 

acontecendo em nível de Brasil para repassar 

para os senhores. E também deixar os agrade-

cimentos aos Senadores Plínio Valério e Edu-

ardo Braga que já assinaram as nossas emen-

das. Como quinto informe, meus amigos, nós 

estamos tomando medidas para também redu-

zir o impacto da pandemia na Defensoria. Nós 

realizamos o mutirão virtual de família na se-

mana do carnaval, deixar os parabéns para o 

Dr. Danilo que capitaneou o itinerante nessa 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 5/158 

 

 

  

 

atuação, também lançamos o Guia de Atendi-

mento da Defensoria no nosso site para facili-

tar o acesso. Como o 129 retornando, nós va-

mos ter um terceiro canal para o assistido ter 

informações de atendimento e encaminha-

mento necessários. E aí, meus amigos, para fi-

nalizar, eu queria convidar a todos nós a fazer-

mos um minutinho de silêncio, fechar os nos-

sos olhos para gente meditar pelos nossos fa-

lecidos nesse tempo, que não foram poucos, 

amigos, colegas de trabalho, então vamos ren-

der homenagens a esses entes falecidos e 

queridos também nesse Conselho”. (Um mi-

nuto de silêncio). IX – DISTRIBUIÇÃO DE MA-

TÉRIA: 1) PROCESSO Nº 

20000.007223/2020-DPE/AM. INTERES-

SADA: MELISSA SOUZA CREDIE BORBO-

REMA. ASSUNTO: PROPOSTA DE CRIA-

ÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM 

TRATAMENTO DE CONFLITOS DE MENOR 

COMPLEXIDADE JURÍDICA DA DPE/AM. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Adriana Monteiro Ramos Te-

nuta para relatoria. 2) PROCESSO Nº 

20000.007370/2020-DPE/AM. INTERES-

SADA: MOVIMENTO PARDO-MESTIÇO 

BRASILEIRO. ASSUNTO: PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO NAS RESOLUÇÕES 30 E 

32/2020-CSDPE/AM. Distribuído, por sorteio 

eletrônico, à Exma. Sra. Conselheira Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda para relatoria. 3) 

PROCESSO Nº 20000.000105/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: INÁCIO DE ARAÚJO NA-

VARRO. ASSUNTO: ESTÁGIO PROBATÓ-

RIO. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo Eduardo Ri-

beiro da Costa para relatoria. 4) PROCESSO 

Nº 20000.000113/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: LOUISE TORRES DE ARAÚJO LIMA. 

ASSUNTO: ESTÁGIO PROBATÓRIO. Distri-

buído, por sorteio eletrônico, ao Exma. Sr. 

Conselheiro Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mes-

trinho para relatoria. 5) PROCESSO Nº 

20000.000184/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: 9ª DEFENSORIA DE ATENDIMENTO 

DE FAMÍLIA. ASSUNTO: REVISÃO DE ME-

TAS. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Marco Aurélio Mar-

tins da Silva para relatoria. 6) PROCESSO Nº 

20000.000493/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: FERNANDO FIGUEIREDO PRES-

TES. ASSUNTO: PROPOSTA DE RESOLU-

ÇÃO. Distribuído, por sorteio eletrônico, à 

Exma. Sra. Conselheira Dra. Pollyana Souza 

Vieira para relatoria. 7) PROCESSO Nº 

20000.000945/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA. 

ASSUNTO: PEDIDO DE INGRESSO AO 
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PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOA-

MENTO. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Leonardo Cunha e 

Silva de Aguiar para relatoria. ORDEM DO 

DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELI-

BERAÇÃO. 1) CALENDÁRIO DAS REUNI-

ÕES DO COLEGIADO PARA O 1º SEMES-

TRE DE 2021. REQUERIMENTO: CONSE-

LHO SUPERIOR. O Colegiado, por unanimi-

dade, decidiu continuar com as sessões às 

quartas-feiras, às 14h, de 15 em 15 dias, res-

tando assim o calendário do primeiro semes-

tres de 2021: MAR – 10/24, ABR – 7/22, MAI – 

5/20, JUN – 2/16. 2) PROCESSO Nº 

20000.005839/2020-DPEAM. INTERES-

SADO: ALI ASSI HAMADE. ASSUNTO: RE-

VISÃO DE METAS. CONSELHEIRO-RELA-

TOR: DR. MARCO AURÉLIO MARTINS DA 

SILVA. Durante a leitura do voto, o Exmo. Sr. 

Presidente suscitou uma dúvida: “Só uma dú-

vida, ele só se justificou na pandemia? Ou ele 

colocou mais algum elemento fora esse?” Dr. 

Marco Aurélio Martins: “Ele justificou que 

como não há uma conduta ativa dos assistidos, 

ele só conseguiria bater as metas fixadas, foi 

essa a única alegação dele no requerimento”. 

Dra. Pollyana Vieira: “Dr. Marco, a meta para 

a Defensoria do Idoso está fixada só nesses 

dois parâmetros? Atendimento novo e re-

torno?” Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu vou 

compartilhar o voto. Só um minuto. Enquanto a 

Erika compartilha, o que ocorreu? O Dr. Ali, da 

Defensoria Pública do Idoso não concordou 

com a redução de 311 atendimentos novos e 

retornos para 211 atos, que foi o que a DPLAN 

encaminhou. Ele fez um requerimento dizendo 

que eles eram inalcançáveis porque a ele ca-

beria tão somente o uso do TELEGRAM e do 

telefone e que dependeria de uma conduta 

ativa dos assistidos”. Após retomada da leitura 

do voto, passou-se às discussões. Dr. Marco 

Aurélio Martins: “Deixa eu só esclarecer para 

vocês, gente. A documentação que está ane-

xada ao processo, o Defensor Público reque-

rente titular da Defensoria Pública Especiali-

zada não concordou com a redução proposta 

pelo Conselho, que foi embasada na diligên-

cias feitas pela DPLAN e simplesmente reque-

reu a redução das suas metas sem indicar o 

quanto porque não havia uma conduta ativa 

dos assistidos da Defensoria Pública. Como eu 

coloquei, como eu expus, eu entendo que a 

Defensoria Pública Especializada com as atri-

buições propostas pelo Conselho e com atua-

ção inclusive no âmbito coletivo não está res-

trito a receber a procura, a demanda, pelos ido-

sos. É necessário que o Defensor Público, no 
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momento em que houve um aumento da de-

manda dos idosos, ele justifique e exponha 

qual a impossibilidade majoração de produzir 

os atos. O simples fato de alegar que uma De-

fensoria Especializada, que não recebe de-

manda apenas dos assistidos, a impossibili-

dade de alcançar os atos elencados pelo Con-

selho, a quantidade de atos elencados pelo 

Conselho, a mim não parece ser suficiente 

para enfrentar as diligências que nós fizemos 

antes de propôs as metas. Coloco para vocês, 

ainda, como coloquei aqui, que o aumento dos 

idosos ao sistema de proteção majorou ano 

passado. A Defensoria Pública reduziu em 

30% os atos da Defensoria Pública Especiali-

zada e, mesmo assim, não foi alcançada pelo 

Defensor”. Dra. Pollyana Vieira: “Senhor Pre-

sidente, com licença. Eu acho que o voto do 

Dr. Marco Aurélio foi muito esclarecedor. Eu 

concordo, até adianto meu voto. Eu tive um 

voto parecido o ano passado a respeito de uma 

Defensoria que também estava com atos bem 

precários e a gente até discutiu aqui a impor-

tância da atuação da DPLAN e da Administra-

ção nesse sentido. Por que o que que acon-

tece? O objetivo da meritocracia, desde o iní-

cio, não é só contemplar aqueles que consi-

gam atingir os méritos, mas também verificar o 

porquê que algumas defensorias não estão 

conseguindo atingir essas metas e, especial-

mente, essa Defensoria de hoje, que é a De-

fensoria Especializada do Idoso, se for ver, 49 

atos novos e 36 retornos para uma Defensoria 

Especializada, realmente, se se pensar em 3 

(três) meses, para um mês esse percentual já 

é pequeno, imagina se se pensar em um tri-

mestre. É muito pouco. É uma defensoria es-

pecializada. E que fique o registro de que a 

nossa atuação não é meramente processual e 

a nossa atuação, mesmo na época de COVID, 

através de palestras, através de lives, através 

até do próprio Instagram da Defensoria, ela 

traz novos assistidos, é uma forma de esclare-

cer a população e de trazer novos assistidos. 

Então eu concordo com o relator e eu acho 

muito fraco esse argumento de que o Defensor 

tem que ficar esperando o atendido ir atrás, a 

depender a Defensoria. Logicamente a gente 

sabe que em várias defensoria o atendimento 

diminuiu, inclusive das Especializadas, isso é 

compreensível, mas uma diminuição desse 

montante é algo que realmente chama a aten-

ção”. Dra. Adriana Tenuta: “Além do atendi-

mento novo, a questão do atendimento de re-

torno é um ponto que pode ser diligenciado pe-

las Defensorias Especializadas. Eu chamo 

atenção para o caso de processos que estão 

no Juizado Especial, que são de origem dessa 
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Defensoria Especializada e onde eu sempre 

tento fazer essas movimentações paralela-

mente na Defensoria Especializada. Então eu 

penso que dá um retorno para o assistido que 

tem um processo parado, se há movimentação 

do Judiciário, é uma forma de estar impulsio-

nando esses processos, é uma forma de dar 

uma satisfação para a sociedade. A gente está 

num tempo de pandemia, são novos tempos, e 

é necessário que a gente se reinvente e preste 

esclarecimentos para os nossos assistidos. Só 

mais um esclarecimento. Eu não estou dizendo 

que o colega não tem esse tipo de atuação. 

Como a Dra. Pollyana e o Dr. Marco Aurélio fa-

laram, a importância grande da Administração, 

através da Diretoria de Planejamento, estar 

analisando como pode auxiliar o Defensor e 

todo o staff dele nesse processo de atingi-

mento das metas e de realmente poder se rein-

ventar nesse período pandêmico, se há uma 

dificuldade realmente”. Em votação, o Colegi-

ado acolheu, por unanimidade, o voto do 

Exmo. Dr. Relator que votou pelo não provi-

mento da redução pleiteada e pela remessa 

deste processo para o Defensor Público Geral 

tome as providências que entenderem cabí-

veis. 3) PROCESSO Nº 20000.009735/2019-

DPE/AM. INTERESSADO: FERNANDO FI-

GUEIREDO SEREJO MESTRINHO. AS-

SUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. CON-

SELHEIRA-RELATORA: DRA. KANTHYA PI-

NHEIRO DE MIRANDA. Retirado de pauta por 

ausência de juntada pelo interessado de docu-

mento fundamental para a conclusão dos au-

tos. 4) PROCESSO Nº 20000.000XX5/2020-

DPE/AM. INTERESSADA: CORREGEDO-

RIA-GERAL. ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO 

PARA ABERTURA DE PAD. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FIGUEI-

REDO SEREJO MESTRINHO. Conforme es-

tabelece o §5º, inciso XXI, do artigo 16 do Re-

gimento Interno do Conselho Superior (Reso-

lução nº 004/2012-CSPDE/AM), foi lavrada 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 15:25h. Eu, Erika Serrão Fo-

lhadela, Secretária Executiva do Conselho Su-

perior, digitei a presente ata, que vai por todos 

assinadas.  

 

PORTARIA N.º 539/2021-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-

TADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 9.º, incisos I e 

II, da Lei Complementar n.º 01 de 30 de março 
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de 1990, consolidada na forma do art. 9.º da Lei 

Promulgada n.º 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. 9.º, in-

ciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, 

de 30 de março de 1990;  

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-

blico Geral para praticar atos de gestão admi-

nistrativa, na forma do art. 9.º, inciso XII, da Lei 

Complementar Estadual n.º 01, de 30 de março 

de 1990; 

CONSIDERANDO as funções institucionais da 

Defensoria Pública constantes do artigo 4º da 

Lei Complementar nº 80 de 1994, em especial 

a defesa de grupos sociais vulneráveis que me-

reçam especial proteção; 

 CONSIDERANDO que o estado do Amazonas 

lidera o ranking de pessoas LGBTI+ mortas, en-

tre os estados da região Norte e Centro-Oeste, 

com média de 4,66 pessoas assassinadas por 

milhão de habitantes, em 2018; 

 CONSIDERANDO que a idade média de pes-

soas transgênero vítimas de homicídio é de 29 

anos, segundo o relato da Rede Nacional de 

Pessoas Trans do Brasil, e que ainda não 

existe um estudo completo para indicar a ex-

pectativa de vida de pessoas trans no Brasil, 

apesar de sua vulnerabilidade acentuada; 

CONSIDERANDO que, conforme Dossiê da 

Rede Nacional de Pessoas Trans do Brasil, 

82% das vítimas transsexuais de homicídios fo-

ram mulheres negras; 

CONSIDERANDO a Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade por Omissão 26 e o Mandado de 

Injunção 4733, julgados em junho de 2019, de-

finindo que “até que o Congresso Nacional 

edite lei específica, as condutas homofóbicas e 

transfóbicas, reais ou supostas, se enquadram 

nos crimes previstos na Lei 7.716/2018” e que 

“o conceito de racismo ultrapassa aspectos es-

tritamente biológicos ou fenotípicos e alcança a 

negação da dignidade e da humanidade de gru-

pos vulneráveis”; 

CONSIDERANDOa Nota Técnica n.º 

17/2020/DIAMGE/CGCAP/DIRPP/DE-

PEN/MJ4 que determina que a Defensoria Pú-

blica seja comunicada para prestar atendi-

mento às mulheres e aos homens trans em si-

tuação de prisão; 

CONSIDERANDO a ausência de atuação es-

pecífica junto com a população LGBTI+, de 

forma permanente, desta instituição; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover 

a defesa dos direitos da população LGBTI+, 

bem como de fomentar a educação em direitos 

humanos com esse escopo para enfrentar o 

preconceito e a discriminação. 

 

RESOLVE: 

 

I – INSTITUIR, pelo prazo de 60 (sessenta) 

dias, o Grupo de Trabalho “Diversidade Sexual, 

Identidade de Gênero e Cidadania” com o obje-

tivo de identificar violações de direitos humanos 

à população LGBTI+ do Amazonas no âmbito 

da Segurança Pública; e atuar, dentre outras 

demandas, na inclusão de campos específicos 

em boletins de ocorrência para registrar orien-

tação sexual e identidade de gênero, em casos 

de ocorrências registradas em razão de crimes 
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de LGBTIfobia; bem como na formação, treina-

mento e capacitação de agentes de segurança 

pública no atendimento à população LGBTI, 

sendo autorizada a elaboração de recomenda-

ções e outros encaminhamentos cabíveis. 

 

II - DESIGNAR para compor o referido grupo de 

trabalho: 

 

Rodolfo Pinheiro Bernardo Lôbo – coordenador 

Roger Moreira de Queiroz – membro 

Ana Karoline dos Santos Pinto - membro  

Yaskara Xavier Luciano Lucena – membro 

Josianne Pagliuca dos Santos – servidora  

 

III - ENQUADRAR a atuação dos Membros do 

Grupo de Trabalho como designação especial, 

para fins de promoção, previsto no inciso V do 

artigo 17 da Resolução nº 004/2018-

CSPDE/AM, contando-se a cada 03 dias como 

uma designação especial, para fins de pontua-

ção, condicionada à apresentação de relatório, 

ao final do prazo, contendo as atividades de-

senvolvidas, sujeito à deliberação do Defensor 

Público Geral; 

 

IV – ATRIBUIR, à aludida servidora, o adicional 

previsto no art. 31, XI, da Lei n.º 4.077/2014, 

com redação dada pela Lei n.º 4.831/2019, pelo 

desempenho de atividade técnica especial de 

caráter transitório, no valor correspondente ao 

nível 4 do Anexo XII da mesma lei.  

 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 

GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 

Manaus, 28 de junho de 2021.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva  

Defensor Público-Geral do Estado 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS REALIZADA NO DIA 10 DE 
MARÇO DE 2021 

 
Aos dez dias do mês de março do ano de dois 

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

reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho 

Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e 

empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conse-

lheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conse-

lheiros eleitos, pela 1ª Classe:  Dra. Adriana 

Monteiro Ramos Tenuta e Dr. Leonardo Cunha 

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

Luiz Castro e Silva (em suplência a Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza, 

em férias); pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo 

Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. Fe-

lipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª 

Classe: Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e 

Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o 
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Presidente da Associação dos Defensores Pú-

blicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. 

Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos 

Santos Neto. Ausentes justificadamente o 

Exmo. Sr. Subdefensor Público-Geral Dr. Thi-

ago Nobre Rosas, o Exmo. Sr. Corregedor-Ge-

ral Dr. Marco Aurélio Martins da Silva e o 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo Germano Ri-

beiro Penha. Presentes o Exmo. Sr. Defensor 

Público Dr. Inácio Navarro e a Senhora Louise 

Torres de Araújo Lima. Constatado o quórum 

regular de funcionamento do Órgão Colegiado, 

foi declarada aberta a Reunião e o Conselho 

passou a deliberar. EXPEDIENTE. I – APRO-

VAÇÃO DA ATA DA 1ª RO – 2021. Aprovada. 

II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E 

DOS CONSELHEIROS. O Presidente iniciou 

relatando: “Primeiro, eu quero parabenizar a 

todas as mulheres. Nós estamos na semana 

do dia das mulheres, no mês que tem uma data 

muito representativa, sobretudo pelas conquis-

tas históricas que a gente tem sobre os direitos 

das mulheres e a necessidade reflexão em re-

lação a tudo isso. Eu queria também agradecer 

ao Conselho Superior por toda a parceria nes-

ses 12 (doze) primeiros meses de gestão. Eu 

e Thiago completamos no dia 1ª, no dia 2 de 

março, que foi efetivamente o dia da posse, 12 

(doze) meses de gestão, e o Conselho sempre 

esteve ao nosso lado, sempre procurando o 

melhor para a Defensoria do Estado do Ama-

zonas. Quero comunicar que nós fizemos a no-

meação de 9 (nove) Defensoras e Defensores 

Públicos e estamos também em processo de 

nomeação de servidores públicos do concurso 

que nós tivemos. Já iniciamos os preparativos 

para a posse. Estamos com uma expectativa 

de que essa posse aconteça no dia 30 de 

março, aniversário da Defensoria Pública. En-

tão, a gente está trabalhando para que acon-

teça nessa data que é uma data muito impor-

tante para a Defensoria do Amazonas, mas a 

gente vai mandar um convite formal e aí eu en-

caminhei ao Cerimonial o indicativo de que a 

participação do Conselho, nessa posse, se 

desse de modo presencial, até como forma de 

reparar tudo aquilo que aconteceu na última 

posse. Nós também estamos trabalhando para 

a inauguração do Polo do Purus, com sede em 

Lábrea. Estive em Lábrea em busca de imó-

veis e a expectativa nossa é que pelo mês de 

maio a gente consiga fazer essa inauguração. 

Preciso ressaltar também o apoio dos 3 (três) 

Senadores em relação às Emendas que a De-

fensoria Pública conseguiu lá na PEC emer-

gencial. Como todos bem deve saber, está tra-

mitando a PEC emergencial e nós tivemos 

apoio e um Destaque da Defensoria Pública, 
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quase que nós conseguíamos que fosse apro-

vado esse Destaque, todos os 3 (três) Senado-

res do Amazonas votaram favoravelmente a 

esse Destaque às Defensorias Públicas e nós 

perdemos por 4 (quatro) Senadores. Precisa 

de 49 (quarenta e nove) votos e nós consegui-

mos 45 (quarenta e cinco) votos. Isso é bem 

representativo, foi uma Sessão em que se fa-

lou sobre a importância da Defensoria Pública, 

falou-se muito sobre a necessidade de se olhar 

com mais atenção para a Defensoria Pública. 

E, agora, a gente está com essa PEC trami-

tando na Câmara, mas a gente percebe que 

essa PEC tramita em um regime muito acele-

rado, o Governo está junto com o Presidente 

da Câmara como se fosse um trator para apro-

var essa PEC. Todas as Emendas, nós conse-

guimos 4 (quatro) Emendas, foram rejeitadas e 

agora a gente está trabalhando para conseguir 

algum Destaque. Ontem nós nos reunimos 

com o Deputado Marcelo Ramos, que é o 1º 

Vice-Presidente da Câmara, viabilizamos essa 

Reunião para ANADEP e CONDEGE, para 

que eles pudessem expor um pouquinho da-

quilo que a Defensoria busca em relação a 

essa PEC, mas o que eu posso dizer para vo-

cês é que o cenário é muito difícil de a gente 

conseguir qualquer coisa diferente do Texto 

veio do Senado. E, por último, é só para falar 

que, no dia 19 de março, nós vamos fazer uma 

reunião com todas as Defensoras e todos os 

Defensores para fazer um balanço desses 12 

(doze) primeiros meses das gestão e falar um 

pouquinho de tudo aquilo que a gente espera 

conseguir fazer nesses próximos 12 (doze) 

meses para o término do mandato. Então, 

eram essas as comunicações do Presidente, 

fiquem à vontade para o uso da palavra”. Dra. 

Kanthya Miranda: “Eu gostaria, Sr. Presi-

dente. Na verdade, eu quero parabenizar você, 

o Thiago, pela gestão. Realmente, os primeiros 

doze meses mostraram que, apesar dessa 

pandemia, desse cenário que a gente está vi-

vendo, a Defensoria tem crescido muito e es-

tamos em bons caminhos graças a vocês, en-

tão é só realmente para parabenizá-los”. Dra. 

Adriana Monteiro Ramos Tenuta: “Boa tarde 

a todas e todos os colegas que estão partici-

pando dessa 2ª Reunião Ordinária do ano, eu 

gostaria de parabeniza-lo, Dr. Ricardo, por 

esse um ano de administração. No dia que 

completou, no dia 2 de março, eu lembrei, eu 

mandei uma mensagem parabenizando por 

essa nova gestão porque eu sei que não é fá-

cil. A pandemia, a distância e eu acho que 

Deus abençoou grandemente a sua gestão ao 

colocar esse desafio, que era unir a Defensoria 

com a sociedade no período pandêmico. E aí 
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como eu acho que nada é por acaso, eu acho 

que Deus tem um propósito. Como eu falei 

para você, eu gostaria de reafirmar em público 

que eu acredito que você realmente era a me-

lhor pessoa para estar à frente a Defensoria 

nesse período. Então, parabéns, meu amigo, 

que esse ano seja mais um ano de sucesso e 

vitória para a Defensoria Pública e, sobretudo, 

para os nossos assistidos, que é a razão maior 

de nós existirmos. Eu queria me manifestar an-

teriormente que era para gente fazer um sor-

teio de um processo que foi distribuído para 

mim na última reunião e a interessada, Dra. 

Melissa Credie, que é uma proposta de criação 

do Centro de Referência de Tratamento de 

Conflito de Menos Complexidade Jurídica da 

DPE e eu fiz um despacho em declarando im-

pedida porque há interesse. Como eu sou titu-

lar da 4ª Defensoria Pública, eu acho que eu 

tenho interesse direto na matéria, portanto eu 

gostaria de devolver o processo para redistri-

buição”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Per-

feito. Dra. Adriana, primeiramente, obrigada 

pelas palavras, sentimento de gratidão, eu re-

cebo todas elas, fico muito feliz pelas suas pa-

lavras. Em relação a esse processo do Centro 

de Referência, a Dra. Melissa tinha até conver-

sado comigo e eu achei que ela ia fazer o en-

caminhamento primeiramente para a Adminis-

tração e ela acabou encaminhando direta-

mente para o Conselho. Então, você está de-

volvendo o processo e, no caso, eu vou se-

gurá-lo um pouquinho, que eu quero dar uma 

analisada, entender como foi isso aí direitinho 

e depois eu reapresento para o Conselho para 

uma nova distribuição”. VI - MOMENTO DO 

DEFENSOR, DO SERVIDOR E DO CIDA-

DÃO. Inscrito o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 

Inácio Navarro, que relatou: “Tudo bom, Dr. 

Ricardo, rapidamente, eu não vou tomar muito 

tempo aqui do Conselho. Boa tarde a todos, 

boa tarde a todas, boa tarde às minhas amigas 

defensoras públicas, queria parabenizá-las 

também pelo Dia Internacional da Mulher. A 

Erika hoje há pouco me mandou uma mensa-

gem que o processo da minha estabilidade se-

ria pautado para hoje e que foi distribuído para 

o Dr. Theo e é uma data muito importante para 

mim, que é mais uma fase que eu passo na 

Defensoria. (Falha no áudio). Eu vim falar no 

momento do Defensor porque não é algo (falha 

no áudio) e eu não queria perder essa oportu-

nidade, nessa data que marca mais uma vez a 

minha vinda na Defensoria Pública. Eu, 

quando entrei na Defensoria Pública, eu fui no-

meado em 2017, eu já entrei no Tribunal do 

Júri e hoje, nesse momento que será votada a 
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minha estabilidade, me encontro lotado, desig-

nado novamente, no Tribunal do Júri. Então é 

algo que me conforta muito saber que eu con-

segui nesses 3 (três) anos hoje estar aqui fa-

lando com vocês, foram 3 (três) anos de apren-

dizado com os meus colegas e eu não poderia 

deixar (falha no áudio). Dr. Leonardo que, à 

época, era nosso Corregedor e que muito bem 

me acolheu naquele período que eu me mudei 

para Manaus para assumir o cargo, mas eu 

queria ressaltar 3 (três) mulheres muito impor-

tantes na Defensoria que acho que, sem elas, 

talvez eu não estivesse aqui hoje, Dr. Ricardo. 

Uma das candidatas nomeadas, a Juliana 

Lima, que foi uma pessoa que me ajudou muito 

naqueles 4 (quatro) anos de luta para nós con-

seguirmos aquela campanha de orçamento 

para nós conseguirmos ser nomeados e aca-

bou que nem todos foram nomeados. E 2 

(duas) defensoras públicas que fizeram parte 

da minha vida e tenho hoje como duas mulhe-

res que foram fundamentais para eu poder es-

tar aqui hoje conversando com Vossas Exce-

lências, Dra. Luise Torres Lima, minha colega 

Defensora Pública, que começou ali no Polo de 

Parintins, e a Dra. Lorena do Rosário. Foram 

mulheres fundamentais para hoje eu estar aqui 

conversando com vocês. Largar a família, as-

sumir uma responsabilidade muito grande e 

poder contar com duas pessoas que, naquele 

interior, que não foi o pior local de trabalho que 

um defensor possa ter, fui muito agraciado por 

Deus por ir para Parintins, mas duas defenso-

ras públicas que honraram a camisa e que me-

recem meu reconhecimento e eu queria fazer 

esse reconhecimento público aqui no conse-

lho, de duas pessoas que realmente me ajuda-

ram muito. Dra. Luise já no Ministério Público 

Federal, acompanhei o processo dela até a 

aprovação do concurso e Dra. Lorena, que 

também foi fundamental. Hoje não mais mi-

nhas colegas, digo que minhas amigas pesso-

ais, pessoas que tenho como irmãs. Então era 

esse o registro que eu queria fazer público aqui 

para esse conselho. Acho que é um dever 

meu, como Defensor Público, como ser hu-

mano, e a gente não sabe o dia de amanhã, o 

dia de amanhã pertence a Deus. Eu não queria 

perder essa oportunidade de fazer o registro, 

na semana da mulher, dessas duas defenso-

ras públicas, dessas três mulheres e dessas 

duas defensoras públicas que foram funda-

mentais para que hoje eu pudesse estar aqui 

nessa reunião e acompanhar a votação do 

meu processo de confirmação na carreira. Eu 

agradeço a todos e me desculpem se, de al-

guma forma, eu me estendi um pouco, mas 
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eram essas as palavras, Dr. Ricardo”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dr. Iná-

cio. A felicidade é toda da Defensoria Pública, 

todas as vezes que nós damos posse a um 

novo colega, que nossa família aumenta, é mo-

tivo de muita alegria para a Defensoria, para a 

população do Amazonas e, quando um defen-

sor é confirmado, a alegria é para todos tam-

bém porque é mais um passo nesse caminho 

de fortalecimento da Instituição. Então, para-

béns, meu amigo, daqui a pouquinho a gente 

chega no item do seu processo e vamos aguar-

dar”. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA. 1) 

PROCESSO Nº 20000.001238/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: GRUPO DE TRABALHO DO 

INTERIOR. ASSUNTO: REVISÃO DE METAS 

DO 1ª TRIMESTRE 2021. Distribuído, por sor-

teio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 

Diego Luiz Castro Silva para relatoria. ORDEM 

DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DE-

LIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 

20000.000480/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: 

LISTA DE ANTIGUIDADE. Aprovada por una-

nimidade. 2) PROCESSO Nº 

20000.001271/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: 

ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. Neste ponto, expli-

cou o Exmo. Sr. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Bem, meus amigos, esse processo é 

um processo de interesse da Administração. 

Ele nada mais se trata do que uma alteração 

que visa a dar mais destaque ao nosso setor 

de engenharia e arquitetura. Para esse ano de 

2021, a Administração tem alguns planos bas-

tante ambiciosos, bastante ousados que é a 

construção de diversas unidades no interior do 

Estado. Então, a Administração trabalha com a 

perspectiva de construção de unidades pró-

prias em Manacapuru, de unidades próprias 

em Coari, em Maués, em Tefé, em Itacoatiara 

e em Parintins. Inclusive nós já conseguimos 

doação de terreno em Coari, está passível 

apenas de registro, já passou a lei. Nós conse-

guimos a doação de terreno em Manacapuru, 

já está no trâmite para registro também, inclu-

sive o processo licitatório está adiantado em 

relação a isso. E nós conseguimos, estamos 

viabilizando um terreno também em Maués. E 

aí a gente está em busca de outros terrenos 

como Tefé, Itacoatiara, logo, logo a gente deve 

estar indo visitar esses locais para tentar esco-

lher um imóvel e conversar com a Prefeitura 

para que seja feita a doação e, além disso, nós 

temos plano de no prédio onde hoje funciona a 

Casa da Cidadania, nós queremos construir ali 
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um prédio de três a quatro andares que possa 

abarcar todas as Defensorias Especializadas. 

E tudo isso aumenta, de forma muito grande a 

demanda do setor de engenharia. Então, 

nesse contexto, essa alteração visa transfor-

mar uma gerência, que hoje faz parte da DA, 

numa Diretoria Adjunta. E aí nós temos um ser-

vidor que está voltando para a Defensoria Pú-

blica, que é o Telamon, que esteve um tempo 

cedido para o IMPLURB, era vice-presidente 

do IMPLURB, e ele vai assumir essa Diretoria 

Adjunta. Então a ideia é transformar essa ge-

rência em diretoria adjunta, as atribuições per-

manecem as mesmas e, dentro dessa Diretoria 

Adjunta, eu terei apenas duas Gerências, uma 

gerência que vai ser apoio para atividade fim, 

porque a gente sabe que os defensores públi-

cos na atividade fim pedem essas demandas, 

visita a imóveis, organiza uma medição, uma 

briga em direito de vizinhança e muitas vezes 

nossa equipe de engenharia vai até o local. E 

a outra vai ser uma gerência de apoio à ativi-

dade meio, que é para esses processos de en-

genharia, de aquisição, e para poder acelerar 

esse processo ou ter um enfoque que a Admi-

nistração entender ser necessário nós esta-

mos criando um Grupo de Trabalho para traba-

lhar nesses projetos exclusivamente que eu fa-

lei para vocês da construção das unidades do 

interior e da Casa da Cidadania e ali, acho que 

vocês bem conhecem a 24 de Maio, existe 

aquele terreno que fica na Barroso, ali nós tam-

bém vamos construir uma unidade da Defen-

soria Pública. Então, são esses os projetos que 

nós temos na área de engenharia e a gente 

precisa dar celeridade a isso, a gente precisa 

investir nessa área e, por essa razão, nós es-

tamos, através dessa minuta de resolução, 

transformando essa gerência de arquitetura e 

engenharia numa diretoria adjunta de arquite-

tura e engenharia. É uma resolução bem sim-

ples, tem poucos incisos, só faz a readequação 

e transforma”. Em votação, aprovada por una-

nimidade. 3) PROCESSO Nº 

20000.000105/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: INÁCIO DE ARAÚJO NAVARRO. AS-

SUNTO: ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. THEO EDUARDO 

RIBEIRO DA COSTA. Lido o Relatório, pre-

sente o interessado que não quis se manifes-

tar, o Relator passou à leitura do voto. Em vo-

tação, o Colegiado acolheu, à unanimidade, o 

voto do Relator que votou pela confirmação do 

interessado na carreira de defensor público. 4) 

PROCESSO Nº 20000.000113/2021-DPE/AM. 

INTERESSADA: LOUISE TORRES DE ARA-

ÚJO LIMA. ASSUNTO: ESTÁGIO PROBA-
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TÓRIO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FE-

LIPE FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO. 

Lido o Relatório, presente a interessada que 

não quis se manifestar, o Relator passou à lei-

tura do voto. Em votação, o Colegiado acolheu, 

à unanimidade, o voto do Relator que votou 

pela confirmação da interessada na carreira de 

defensor público. E por não haver mais nada a 

ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Con-

selho Superior deu a presente sessão por en-

cerrada, às 14:40h. Eu, Erika Serrão Folha-

dela, Secretária Executiva do Conselho Supe-

rior, digitei a presente ata, que vai por todos 

assinadas.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS REALIZADA NO DIA 24 DE 
MARÇO DE 2021 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de março do 

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

oconferência, 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. Defensor 

Público-Geral, em exercício, Dr. Thiago Nobre 

Rosas, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. 

Srs. Conselheiros natos e eleitos, Dr. Marco 

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

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. Fe-

lipe 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 Pú-

blicos do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. 

Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos 

Santos Neto. Ausentes justificadamente o 

Exmo. Sr. Defensor Público-Geral Dr. Ricardo 

Queiroz de Paiva, Conselheiro Theo Eduardo 

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

selheiro Suplente Dr. Diego Luiz Castro Silva 

exclusivamente para relatar o item 1 da Ordem 

do Dia. Presentes os Exmos. Srs. Defensores 

Públicos Dra. Stefanie Barbosa Sobral e Dr. 

Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho. Cons-

tatado o quórum regular de funcionamento do 

Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reu-

nião e o Conselho passou a deliberar. EXPE-

DIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª RO 

– 2021. Aprovada. II - COMUNICAÇÕES DO 

PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. Pre-

sidente, Dr. Thiago Rosas: “Boa tarde a to-

dos. Dizer aqui para vocês que nosso Presi-

dente está em Manicoré. Ele está observando 

alguns imóveis para instalação de um futuro 
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Polo lá na cidade, que está em fase de plane-

jamento ainda, não tem data nem previsão, 

mas isso justifica a ausência dele e a minha 

participação aqui nos trabalhos”. V – MANI-

FESTAÇÃO DOS CONSELHEIROS SOBRE 

ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA 

DEFENSORIA PÚBLICA. Dra. Adriana Te-

nuta: “Eu gostaria de aproveitar o momento do 

Conselho para dar as boas vinda para a nossa 

Conselheira Caroline Pereira de Souza, mani-

festar o meu carinho, meu sentimento de ami-

zade por ela, meu sentimento de profundo pe-

sar pela perda da mãe, tia Cláudia Pereira de 

Souza. Eu chamo de tia porque também tive a 

grata honra de conhecê-la e agora nós esta-

mos completando um ano de pandemia, com 

vários amigos, colegas, perdendo parentes, 

amigos. Então eu gostaria de saudar a Conse-

lheira Caroline Pereira de Souza e, em nome 

dela, saudar também todos os colegas que es-

tão enlutados, que estão, neste momento de 

pandemia, sofrendo com essa perda devasta-

dora de amigos e parentes, um momento que 

é difícil para toda humanidade, mas eu acho a 

gente não pode perder essa ternura e também 

perder o timing de dizer para as pessoas o 

quanto elas são importantes para gente, que 

essas duas últimas reuniões que nós tivemos 

sem a presença da Conselheira foram reuni-

ões que ficaram menos brilhantes, porque ela 

sempre abrilhanta a reunião. Então, sinta-se 

acolhida, colega Conselheira”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Obrigada, Dra. Adriana, faço 

minhas as suas palavras. Dra. Carol é uma ex-

celente Conselheira, profissional, amiga e 

sempre soma muito aqui conosco aqui no Con-

selho”. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO 

SERVIDOR E DO CIDADÃO. Dra. Caroline 

Souza: “Olá, gente, boa tarde, estou de volta, 

depois de uma tempestade. Agradeço a fala e 

o carinho da Dri, de vários colegas daqui, da 

Polly, do Thiago, do Marco, estavam sempre 

em contato. Estou de volta e está difícil voltar, 

o raciocínio está lento, mas a gente vai le-

vando. Eu pedi para me manifestar no mo-

mento do Defensor exatamente para expor 

aqui, até escrevi para não deixar as emoções 

fluírem, sobre essa situação que nós estamos 

vivenciando, que muitos servidores, não só 

membros estão passando e eu queria, desde o 

ano passado já, algumas coisas que a gente 

tem necessidade de falar aqui, como a perda 

da Flávia, que a gente tenha um olhar instituci-

onal diferenciado para dentro da nossa casa. 

Então eu escrevi aqui para não me perder e 

vou ler. Primeiramente, eu gostaria de agrade-
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cer o empenho de todos os defensores e de-

fensoras durante a crise avassaladora da CO-

VID, dessa segunda onda que tivemos no iní-

cio do ano. E aqui eu falo não como defensora, 

como uma colega de trabalho, eu falo como 

uma vítima direta dessa pandemia, porque, 

nesse período, eu também estava doente e a 

minha mãe também estava. Eu estava em ou-

tro Estado e eu acompanhei pelos colegas e 

amigos e pela imprensa tudo que acontecia 

aqui no Estado. E eu enxerguei o quanto a 

grandiosidade da invisibilidade que o nosso 

Estado tem para o resto do país inteiro, porque 

nós precisamos, as pessoas precisaram mor-

rer asfixiadas para que o Brasil todo, para que 

isso fosse chamado a atenção do país inteiro. 

Naquele momento, eu lembro, que se falava 

muito em vacina, a imprensa nacional a abor-

dava a temática, mas não com o grau, a inten-

sidade, do que realmente eu sabia que o Es-

tado estava passando e que, agora, o resto do 

país está passando também, porque a gente 

tem notícia e é capaz de verificar isso. Então 

eu agradeço o empenho dos colegas que aju-

daram diversas pessoas que não têm a possi-

bilidade, não têm a assistência adequada, os 

nossos assistidos. Se é difícil para gente, que 

tem condição, imagina para os nossos assisti-

dos que não têm a assistência adequada. En-

tão, eu agradeço o empenho de todos os cole-

gas e aqui, nominalmente, eu gostaria de men-

cionar a Dra. Gabriela de Parintins, porque, em 

rede nacional, eu me senti como vítima tam-

bém representada pela fala dela e ela falou ali, 

dando uma visibilidade ao interior do nosso Es-

tado, nominando diversas vítimas que ali esta-

vam. Então eu agradeço do fundo do meu co-

ração o empenho de todos os colegas durante 

esse período, para as vítimas, para os familia-

res, é importante. Nossa Instituição é grandi-

osa e ela faz a diferença realmente na vida das 

pessoas e eu tenho certeza que ela fez nesse 

momento e eu externo aqui minha gratidão não 

só como defensora mas na fala de quem viven-

ciou isso. Por outro lado, eu não posso aqui 

deixar de lembrar de outros colegas que, assim 

como eu, enfrentaram dramas pessoais, doen-

tes, com familiares doentes, que me pediam 

para estar à frente dessa batalha, porque sim, 

nós também podem chegar ao extremo da 

nossa vulnerabilidade e aqui vem meu apelo 

(falha no áudio). Noites em claro, você está no 

processo, você está trabalhando, então nós 

nos dedicamos, nós nos entregamos à institui-

ção e há momentos em que a gente também 

se fragiliza e aqui que vem meu apelo tanto 

para a instituição quanto para a ADEPAM, para 
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a Associação. Às vezes, a gente precisa real-

mente cuidar de quem cuida e aí esse cuidado, 

essa atenção, essa disponibilidade é impor-

tante para quem passa por um momento de di-

ficuldade e eu falo não só como membro, mas 

como servidor, todos nós aqui somos servidor. 

Então, quando eu falo nesse sentido, eu falo 

no sentido latu, não como Carol, é para todos 

os servidores da Defensoria, é para todo 

mundo, que haja esse olhar interno, de como a 

gente está cuidando de quem cuida da institui-

ção. Aqui, eu menciono como exemplo algu-

mas dificuldade que eu enfrente, eu posso 

enumerar aqui para chamar a atenção para 

coisas que a gente precisa melhorar. A nossa 

situação de estarmos atrelados à Junta Mé-

dica, por exemplo, que eu acho que a gente 

precisa pensar essa parceria, essa necessi-

dade. Só para encurtar. A questão da Junta 

Médica é que minha mãe estava sem previsão 

de alta porque ela estava com uma doença, 

COVID, não se sabe se vai passar um dia, uma 

semana, um mês, dois meses, três, meses, e 

a Junta Médica exige que haja um período de 

início e de fim, mas, ao mesmo tempo, exige 

que a gente informe isso. Então, como eu vi 

que ia dificultar e tal, eu conversei com o Dr. 

Ricardo, e ele foi muito sensível, e eu falei ‘ah, 

deixa, eu vou ficar tentando, vou ver até onde 

eu consigo levar no trabalho, conciliar tudo 

isso, mas foi uma dificuldade e aqui o Dr. Ar-

thur já mencionou a questão do agendamento 

com a Junta Médica, de caso de pessoas que 

estão em situação de risco, que a gente vive 

um momento de pandemia, mas, ao mesmo 

tempo, você está isolado em casa. As grávi-

das, por exemplo, estão isoladas em casa, de 

repente a médica pede para afastar, mas você 

tem que passar pela Junta Médica, você pas-

sou meses isolada, mas eu tenho que ir ou 

mandar alguém. Então, porque não se pensar 

num servidor, alguém, para ser essa elo, para 

ser esse contato ali na Junta Médica, para que 

a gente possa ter esse facilitador? Então, esse 

é um ponto que eu gostaria de chamar a aten-

ção. A questão do serviço psicossocial da De-

fensoria, eu acho que as ligações, o contato 

pode ir além de um apoio emocional, eu acho 

que tem orientações importantes que eles po-

dem dar. Me chamou a atenção também uma 

situação que eu acho que é importante colocar 

aqui que é relativo às notas. Eu acho que a Di-

retoria de Comunicação tem que garantir uma 

isonomia nessas notas de pesar, dando opor-

tunidades para que todos os servidores que 

queiram falar e homenagear seus entes falem, 

se assim eles quiserem. Eu acho que eu, por 

exemplo, não teria cabeça, mas eu acho que 
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uma padronização das notas é importante. Eu 

sei que esse momento é único, estamos vi-

vendo um momento diferenciado no mundo, eu 

sei que muitas coisas estão acontecendo ao 

mesmo tempo dentro da instituição, grandes 

avanços e tantas outras prioridades institucio-

nais, então pode parecer bobo tudo isso que 

estou falando, mas a gente não pode nunca 

perder de vista que nós somos uma instituição 

que cuida, que ampara, que protege e que a 

gente precisar ser assim também dentro da 

nossa instituição, dentro da nossa casa, intra 

muros. Ano passado, nós tivemos duas gran-

des duas perdas e eu, particularmente, acom-

panhei e vivenciei a partida prematura da mi-

nha amiga Flávia, que também era minha co-

lega de trabalho. Hoje a família dela ajuda a 

minha família e hoje a gente ampliou essa ex-

tensão, eu apoiei eles e agora eles também me 

apoiam no momento que eu passo por dificul-

dades e tudo que eu fiz por eles eu fiz pela ami-

zade que eu tinha pela Flávia, não foi porque 

eu sou colega de trabalho dela. Então, a gente 

precisa diferenciar as coisas, diferenciar isso. 

Eu, por exemplo, fui na sala dela, retirei, limpei 

a mesa dela e aquilo me chocou muito e me 

entristeceu muito porque eu vi, me fez recordar 

o quão é passageiro tudo isso aqui, como a 

gente está e depois não está mais e eu sei que 

eu tenho amigos aqui que fariam isso por mim, 

que fariam isso pela minha filha, mas eu me 

pergunto aqueles colegas, aqueles servidores, 

que não têm. Que tipo de suporte, que tipo de 

orientação essa família recebe quanto aos di-

reito que eles têm? Então, essa questão tam-

bém precisa ser levantada, precisa ser estu-

dada, esse apoio aos servidores que passam 

por dificuldades, aos familiares dos servidores 

que partiram é importante. É uma coisa que eu 

precisa falar, eu estava há um tempo e eu 

aproveitei, eu acho que a gente precisa olhar 

para isso. Quanto à Associação, o que tenho 

para falar é que eu lamento muito, me entriste-

ceu, não contar com nenhum tipo de apoio da 

Associação no Rio de Janeiro, enquanto eu es-

tava no Rio de Janeiro. Eu fui infectada, minha 

mãe ficou internada em estado grave e o su-

porte que eu tive, as orientações que eu tive no 

dia a dia, de praticidade, dos problemas que eu 

tinha que enfrentar e resolver, todos foram 

meus amigos. Então, eu acredito para que ne-

nhum outro associado, nós temos diversos de-

fensores de outros estado aqui, nós já vivemos 

colegas de outros estado doentes aqui que 

precisavam de um apoio mais de perto. Eu 

acho que a gente precisa, e aqui o que eu peço 

é isso, que se crie um protocolo, uma rotina, 

para apoio dos associados, das associadas 
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que estejam enfrentado problemas de saúde 

pessoalmente ou de um familiar próximo. Essa 

disponibilidade em ajudar, em buscar informa-

ções, uma dica de um hospital, uma dica de um 

médico, uma dica de uma funerária, um inter-

câmbio com a Associação do local para saber 

‘com quem vocês conversam aí? Qual a dica 

que você me dá do especialista tal?’. Isso é im-

portante e faz a diferença para quem vive um 

dos piores momentos da sua vida. Eu acredito 

que isso tem que estar disponível. A gente não 

tem cabeça para ir atrás, para estar pedindo. 

Essa é a minha fala em relação à ADEPAM, 

que acho que também precisa ser visto. Eu es-

tou aqui relatando tanto para a instituição 

quanto para a associação e eu aqui já mencio-

nei. Eu lembro que na partida da Flávia que 

nós somos uma grande família e eu externo 

aqui minha sincera gratidão a todos os cole-

gas, a todos os amigos que se reuniram, que 

uniram comigo num momento de dor, que ora-

ram, que vibraram, que mandaram mensagem 

para a recuperação da minha mãe. Saibam 

que todos vocês estão guardados no meu co-

ração, mas aqui eu estou me referindo, que 

não estou personalizando na minha fala, eu es-

tou me referindo a um ser despersonalizado, a 

instituição, a ADEPAM, que se crie mecanis-

mos internos de humanização para os que ser-

vem a instituição. A gente está aqui de passa-

gem e o que a gente quer deixar? Que tipo de 

instituição quer deixar? Então é isso. É um de-

sabafo, eu sei, mas eu acho que a gente pode 

melhorar nesses pontos e a intenção da minha 

fala é essa. No momento de dificuldade, no 

momento de dor, quando a gente passa por 

isso, e eu venho passando por isso desde a 

perda da Flávia, que para mim foi um baque 

muito grande, a gente vai percebendo o que a 

gente pode melhorar. Eu achei que como de-

fensora, como servidora, como Conselheira, 

que era importante trazer essas ponderação 

para cá para o Conselho. Essa é a minha ma-

nifestação”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Obrigado. Dra. Carol, todos os pontos que a 

senhora colocou eu anotei aqui e, com relação 

à parte da instituição, vou reunir com o RH, vou 

reunir com o Dr. Ricardo, a gente vai debater 

esses pontos e a gente vai agir. A sua fala é 

pertinente, ela não é uma fala desconexa, é 

uma fala real porque nós precisamos, de fato, 

sim melhorar esse ponto na Defensoria, criar 

esses mecanismos, criar, enfim, essas postu-

ras que a senhora colocou para que não se re-

pita e, nos próximos casos, a gente tenha mais 

atenção. Eu deixo aqui registrado isso que a 

gente vai sim analisar, eu vou me reunir com o 
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Ricardo e vamos tomar providências. Meus 

sentimentos novamente, não vai retirar tudo 

que aconteceu, mas podemos aprender. Então 

muito obrigado pelas suas sugestões”. Pró-

xima inscrita, Dra. Adriana Tenuta: “Seguindo 

essa questão que a Carol colocou de nós, en-

quanto defensores e cuidadores de pessoas 

vulneráveis, também passamos por situações 

de vulnerabilidade, eu gostaria de trazer aqui 

para conhecimento, discussão e esclarecimen-

tos que se fizerem necessário sobre a atual si-

tuação de alguns defensores em relação à ins-

crição da Ordem dos Advogados. Eu recebi 

essa semana uma ligação do Gabinete, então 

pessoa jurídica Defensoria Pública, dizendo 

que a OAB tinha uma proposta de parcela-

mento de débitos pré-existentes. Nós sabemos 

que existe uma ação judicial no STF fazendo a 

discussão de como vai ficar a situação dos de-

fensores em relação ao pagamento de anui-

dade. Mas que queria trazer aqui que eu me 

senti como sendo uma consumidora rece-

bendo uma ligação do SPC/SERASA para di-

zer que eu estou devendo uma quantia vultosa. 

Eu estava no meio de uma reunião quando re-

cebi essa ligação. E aí por que eu estou levan-

tando essa questão da vulnerabilidade? Por-

que você, enquanto devedora, você se sente 

coagida, acuada com uma ligação dessas e aí 

você precisa de um tempo para refletir que 

não, que você é defensora pública, que você 

tem mais 25 colegas, 30 colegas, que se en-

contram na mesma situação, ou seja, nós so-

mos hoje 120 defensores públicos, nós que fo-

mos demandados por uma ligação do Gabi-

nete representamos cerca de 20% (vinte por 

cento) da instituição. É um problema da Asso-

ciação, da ADEPAM? Também acredito que 

seja e também direciono esse pleito para a 

ADEPAM, mas também é um problema da De-

fensoria porque, antes de nós sermos associa-

dos, nós somos defensores públicos. Então eu 

peço um cuidado institucional em parceria com 

a ADEPAM para que olhem para os colegas 

que não estão numa situação de inadimplên-

cia, mas eles estão postulando sim o reconhe-

cimento de sua condição de defensor, o res-

peito institucional. Como é que a OAB liga para 

gente para ficar cobrando e oferecendo condi-

ções de parcelamento e uma reunião maior, 

com uma discussão maior, mais direta da situ-

ação pelo peculiar dos defensores públicos 

não é travada? Eu não quero ficar calada e fi-

car me sentindo com uma devedora individual, 

eu quero me sentir parte deum grupo, de um 

grupo coeso, que é forte. Para gente ter força, 

para gente mostrar quem é a Defensoria Pú-
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blica, a gente precisa estar cuidando dos De-

fensores e eu já entrei em contato com o Dr. 

Thiago, conversei pessoalmente sobre esse 

assunto, entrei em contato também com o co-

lega Presidente da Associação Dr. Arlindo, 

mas a gente não sabe o que que tem que fazer. 

Eu vou lá e pago? Eu sinceramente já estou 

me sentindo numa situação que eu acho que 

tenho que pagar porque estou me sentindo 

desprotegida, tanto pela minha instituição 

quanto pela Associação da qual eu faço parte. 

Então eu acho que, se a gente quer ser respei-

tado, a gente tem que aprender a conversar 

também institucionalmente sobre esses pro-

blemas e, sobretudo, sobre esse problema que 

atinge 20% da Defensoria Pública”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Obrigado, Dra. 

Dra., com relação ao pleito da OAB, como nós 

conversamos essa semana, eu fiquei de reunir 

com o Dr. Ricardo para a gente tratar esse as-

sunto. Por conta da viagem dele e da agenda, 

a gente não conseguiu bater o martelo com re-

lação a essa pauta, mas ele retorna amanhã, 

devo conversar com ele na sexta e aí a gente 

lhe dá o feedback. Com relação à Defensoria, 

com relação à ADEPAM, acho que o Dr. Ar-

lindo pode se manifestar”. Dr. Arlindo Gonçal-

ves: “Boa tarde, colegas. Primeiramente, que-

ria, agora perante o Conselho, expressar mais 

uma vez a Carol meus sentimentos pela perda 

de sua mãe, é algo que a gente tinha falado em 

outro momento, mas realmente é uma situação 

delicada e me solidarizo e me sensibilizo por 

isso. Queria destacar que todas as suas obser-

vações já tomei nota aqui. Já havia falado tam-

bém pessoalmente. Mais uma vez me coloco à 

disposição para nós conversamos no privado. 

Todas as suas sugestões eu estou encami-

nhando para a Diretoria da ADEPAM para que 

a gente realmente possa rever alguns pontos 

sempre no interesse do associado. Realmente 

é um momento atípico que nós estamos pas-

sando, um momento de muitas coisas aconte-

cendo ao mesmo tempo e o que a gente preci-

sar revisar, aprimorar e amadurecer, nós va-

mos fazer. Em relação à cobrança feita pela 

OAB, o que acontece? Eu cheguei a falar pes-

soalmente com a Dra. Adriana, falei também 

com alguns colegas que me procuraram e que-

ria destacar, em primeiro lugar, que eu estou 

na mesma situação que os demais colegas. 

Também estou sendo cobrado, é uma situação 

que eu levei até a ANADEP ano passado e 

mais ou menos essa época do ano, acho que 

em fevereiro do ano passado. E era um ponto 

que já fazia parte de pautas frequentes da 

ANADEP e continuou sendo frequente, uma 
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vez que existe uma ação declaratória de in-

constitucionalidade em que a ANADEP é parte 

e também existe uma discussão trazida pela 

Associação paulista. O que acontece é que 

esse ponto foi colocado no plenário virtual e 

tudo caminhava numa situação muito tranquila 

para que a decisão fosse à unanimidade, favo-

rável a não necessidade de vinculação, é uma 

ação que já tramita há algum tempo, mas, no 

momento do voto do Ministro Dias Toffoli, ele 

retirou, fez o pedido de vista para que levasse 

ao Plenário seu voto e, naquele momento, mui-

tos Defensores, e as próprias associações, fi-

caram muito ansiosos para ver o que movia, 

para saber se havia tido alguma abordagem, 

talvez até da própria OAB e, pelo que nós sou-

bemos, eu não posso afirmar com toda cer-

teza, mas se comenta que a expectativa é que 

o Ministro Dias Toffoli pretende fazer voto-ho-

menagem à Defensoria Pública. A Associação 

Nacional, como eu falei, é parte desse pro-

cesso e ela vem tentando pautar uma audiên-

cia com o Ministro Dias Toffoli, uma vez que 

existe o interesse de muitos associados. Judi-

cialmente é isso que está ocorrendo. Extrajudi-

cialmente, há um ano, nós tivemos uma con-

versa com o Presidente, então Dr. Marco Au-

rélio Choy, e ele concordou em suspender as 

cobranças, foi uma conversa informal e só me 

pediu que eu encaminhasse para ele a relação 

dos associados, só isso. Ele não pediu mais 

nada. E confiamos naquela conversa que tive-

mos naquele momento. O processo não an-

dou, cheguei a cobrar em dois momentos e ele 

pediu desculpas, disse que estaria paralisado 

em função da pandemia. Enfim. Agora todos 

sabem que ele desligou da Presidência, ele 

está como Procurador-Geral do Município. Es-

tou aqui citando nomes em função do cargo, 

não uma alusão pessoal nem uma reprimenda 

pessoal, não se trata disso. Conversei recen-

temente com a Presidente, Dra. Grace Bena-

yon e parece que a conversão não fluiu muito, 

parece que voltou um passo atrás. Ela pediu 

para eu formalizar o pedido, mas sem sinalizar 

nada. Formalizar uma coisa que já estava certa 

ano passado, como se ninguém tivesse con-

versado nunca a respeito. E o que nós conver-

samos naquele momento? Suspender para 

que a OAB verificasse a possibilidade de isen-

ção ou redução de valores, uma vez que o de-

fensor público não advoga, foi essa a con-

versa. Então, extrajudicialmente, nós entende-

mos que não caminhou nada. Entendemos 

esse problema de cobrança, que é realmente 

delicado, não se espera que nós defensores, 

não posso falar que é unânime, mas a maioria 

entendemos a desnecessidade de estarmos 
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vinculados à OAB, nós não somos advogados, 

nós somos uma outra figura, somos defenso-

res públicos, mas, no momento, o que ocorre é 

que a situação está judicializada e não existiu 

nenhuma sinalização por parte da OAB no sen-

tido de aguardar um julgamento. Então, real-

mente a gente precisa voltar as atenções e cui-

dar com as nossas articulações e para isso nós 

temos sempre conversado muito com a ANA-

DEP e é uma cobrança uníssona, de todas as 

associações estaduais. Reitero, é uma pauta 

muito frequente nas reuniões da ANADEP no 

sentido de que realmente se volte a pautar 

esse julgamento, isso é importante. Estou con-

versando agora com a Diretoria para a gente 

analisar a possibilidade de judicializar de al-

guma forma a suspensão cautelar dessa co-

brança. Nós precisamos entender até que 

ponto esse seria realmente um investimento no 

interesse do associado, não no sentido de que 

não seja interessante ao associado a defesa 

dos direitos do associado, mas no sentido de 

que uma cautelar, em primeira instância, traria 

algum efeito, teria alguma efetividade, perdão, 

uma vez que já existe discussão numa corte 

superior. Então, nós estamos nesse momento 

e é por isso que nós ainda não demos uma res-

posta geral para todos os associados. As res-

postas ainda foram individuais, no sentido do 

que nós tivemos até o momento. Nós espera-

mos, enfim, que o Ministro Dias Toffoli real-

mente traga de volta, coloque a ADI em discus-

são, caminhava para a unanimidade, como eu 

falei, o RE da APADEP tinha um voto contrário 

somente, então as expectativas são as melho-

res nas Cortes Superiores, a Diretoria, mais 

uma vez volto a falar, queremos analisar o 

quanto antes, verificar a possibilidade de ter-

mos realmente uma efetividade entrando com 

uma medida judicial nesse momento, mas in-

felizmente nós passamos por uma situação 

ainda transitória em que ainda não existiu 

ainda uma decisão por parte da Corte Superior 

e agora tem essa judicialização e a OAB vai 

entender da sua forma, ela vai entender como 

entendia 10 anos atrás, ou mais tempo, inclu-

sive recebi ligação de colega, eu não vou aqui 

citar nomes, mas eu recebi ligação de colega 

mais antigo entendendo o contrário. Então, 

existem os dois lados.  A ADEPAM não vai se 

colocar aqui no sentido de defender o interesse 

nem de um nem de outro, o que nós entende-

mos é que não deveria ser obrigatório, se al-

gum colega eventualmente quisesse permane-

cer filiado à OAB, aí seria uma opção dele, mas 

preciso destacar também que existe uma inter-

pretação de alguns colegas que têm esse pen-

samento que defensor seria uma espécie de 
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advogado, mas, como foi uma questão susci-

tada precisaria destacar esse papel que vem 

sendo desempenhado pela ANADEP. A pauta 

frequente nas reuniões sempre trazida tanto 

pela ANADEP quanto pelas outras associa-

ções nacionais, a discussão é muito frequente, 

não é só no Amazonas e aqui no Amazonas 

nós estamos estudando uma medida judicial 

em primeira instância e se realmente valeria a 

pena no sentido de efetividade. Era isso que 

eu teria, nesse momento, para informar”. Dra. 

Caroline Souza: “Obrigada a todos, Arlindo e 

Thiago, as minhas palavras foram realmente 

apenas para trazer a reflexão e se pensar o 

que é possível fazer em relação a essa situa-

ção que eu falei, mas em relação à OAB, es-

pecificamente, eu também recebi essa ligação 

e eu perguntei na hora da ligação se a Flávia 

estava nessa lista, ela está, até porque um ano 

atrás, quem movimentou tudo isso foi a Dra. 

Flávia, porque nós recebemos umas notifica-

ções e a questão que eles deram um prazo. Eu 

ainda não entrei em contato com a OAB, então 

eu queria saber se existe alguma orientação da 

parte da Associação quanto a gente fazer o pa-

gamento. Porque eles deram um prazo, que é 

até o final do mês, para fazer esse parcela-

mento. Se existe alguma conversa no sentido 

de que, porque o desconto, alguns colegas en-

traram em contato, é um desconto relevante, 

para não perder isso numa conversa futura, 

então eu queria saber se existe alguma orien-

tação com relação a gente efetua o pagamento 

ou não efetua o pagamento, porque, se a gente 

tiver que judicializar, eu acho que, como a Dra. 

Falou, a gente precisa estar coeso, não judici-

alizar individualmente. Tem colegas, por exem-

plo, que já tinham pedido a suspensão da 

OAB, a OAB indeferiu e estão sendo cobrados. 

Então tem várias questões que devem ser pon-

deradas. Aí eu quero saber como é que é? 

Como é que a gente deve proceder? Porque 

final do mês é semana que vem. Qual a orien-

tação que a gente recebe em relação a isso?”. 

Dr. Arlindo Gonçalves: “Nós conversamos 

sobre isso na Diretoria e a ADEPAM não vai 

trazer aqui uma orientação individual, porque 

existe a questão subjetiva, alguns colegas me 

contataram e disseram ‘Arlindo, eu preciso sa-

ber se tem uma resposta já porque eu não vou 

ficar com essa pendência’. Passou um dia e a 

pessoa me disse ‘já fui lá e paguei’. Então a 

gente não tem como dar uma orientação geral. 

O que nós podemos indicar é que existe a 

questão da ADI e a ADI discute a constitucio-

nalidade ou não da necessidade de estar vin-

culado, existe uma dúvida se ainda vai haver 
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uma modulação dos efeitos dessa decisão da 

ADI, uma vez que, se for considerado inconsti-

tucional, qualquer cobrança seria inválida, in-

clusive valores pagos pretéritos, pode ser que 

gere aí até uma expectativa de ressarcimento 

por parte de colegas defensores. Enfim. Eu 

não sei do prazo. O prazo foi dado até final do 

mês, Carol? Eu não anotei o prazo. Então o 

que a gente pode fazer? Até essa sexta-feira 

já reunir com a Diretoria, tomar uma decisão se 

nós vamos judicializar ou e contatar os colegas 

e informar o que a ADEPAM vai fazer, mas eu 

não posso dar um orientação genérica para 

cada um, porque aí realmente vai ter a priori-

dade individual de cada associado. Nós pode-

mos indicar o que a ADEPAM está fazendo e, 

se houver a necessidade de discutir judicial-

mente até o ressarcimento, podemos também 

avaliar isso ser feito pela ADEPAM”. Dra. Ca-

roline Souza: “Eu não sei se você está com 

acesso a essa lista, Arlindo, mas você pode ve-

rificar a situação da Flávia pessoalmente? Por-

que eles vão insistir numa cobrança do espólio 

dela, então como é que vai ser? Eu tenho cer-

teza que ela não concordaria. Se for preciso 

pedir Procuração, eu peço, mas eu queria tam-

bém que se observasse essa situação porque 

eu perguntei e me falaram que ela estava na 

lista quando me ligaram, mas eu não tenho 

certeza”. Dra. Adriana Tenuta: “É só para 

confirmar que realmente o prazo que a OAB 

ofertou para os colegas, seria até uma condi-

ção de parcelamento em até 10 vezes sem ju-

ros, sem cobrança de multa, é uma condição 

realmente, se você se colocar na condição de 

devedor e com receio de que seja notificado, 

porque eu não recebi essa notificação, mas al-

guns colegas entraram em contato comigo e 

me informaram que receberam naquele ano 

passado essa notificação e aí o receio é justa-

mente esse, ficar com pendência junto aos ór-

gãos de proteção ao consumidor, vai terminar 

atrapalhando uma futura negociação bancária, 

a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pesso-

almente falando, para você finalizar um pro-

blema é muito mais cômodo pagar, só que são 

situações individuais, que é onde eu reforço a 

minha preocupação em saber qual é a nossa 

postura realmente enquanto instituição. Se eu, 

fazendo isso individualmente, enfraqueço 

nosso pleito, mas eu acho interessante essa 

cobrança a posterior, acho relevante a reunião 

entre a própria associação, tanto em nível es-

tadual, nosso nível local, quanto em nível naci-

onal, para ter uma orientação para dar aos co-

legas e agradeço, Dr. Arlindo, pela atenção, 

gostaria também de reforçar a questão da Flá-

via, lembrando realmente que nós, enquanto 
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amigas dela, nos preocupamos em dar, em 

prestar esse esclarecimento à família para o 

espólio”. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA: 

1) PROCESSO Nº 20000.000284/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: GERÊNCIA DE 

ENGENHARIA E ARQUITETURA. AS-

SUNTO: REVISÃO DAS METAS DO 4º TRI-

MESTRE DE 2020. Distribuído, por sorteio ele-

trônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo 

Germano Ribeiro Penha. ORDEM DO DIA. I – 

RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERA-

ÇÃO. 1) PROCESSO Nº 20000.001238/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: GRUPO DE TRA-

BALHO DO INTERIOR. ASSUNTO: REVI-

SÃO DE METAS DO 1ª TRIMESTRE 2021. 

CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DIEGO 

LUIZ CASTRO SILVA. Lido o Relatório, a inte-

ressada, embora da sala, não quis se mani-

festa. Passado ao voto. Em discussão.  Dr. Di-

ego Castro: “Aqui, Sr. Presidente, precisa-

mos, aqui no Conselho, fazer uma interpreta-

ção desse artigo 8º da Resolução nº 001 de 

2021 e, na minha proposta, no voto que eu 

trago, seria para ampliar essa interpretação, ou 

seja, considerar o artigo 8º como exemplifica-

tivo e não como rol taxativo, somente ser apli-

cado em caso de aumento e diminuição da 

equipe de trabalho, mas sim, ele pode sim ser 

aplicado em outras situações que sejam tran-

sitórias, assim como o é esse aumento ou di-

minuição da equipe do órgão de atuação”. Dra. 

Caroline Souza: “Dr. Diego, o voto é para en-

caminhamento para a DPLAN? A Conclusão? 

A forma de cálculo que você mencionou é só 

um exemplo?”. Dr. Diego Castro: “É só um 

exemplo do que pode ser feito de acordo com 

o artigo 8º, mas é um encaminhamento para 

DPLAN e aí eu acredito que o Conselho vai ter 

que enfrentar essa questão, se o artigo 8ª seria 

taxativo ou se ele seria exemplificativo. No 

meu voto eu proponho que ele seja exemplifi-

cativo, tanto é que eu proponho o encaminha-

mento para a DPLAN a fim de que aprecie nos 

termos do artigo 8º. Aí eu dou só um exemplo 

do que poderia ser. Lógico que esse exemplo 

não vai vincular, o que vincularia a DPLAN se-

ria a tese firmada pelo Conselho de que cabe 

à DPLAN analisar não só a questão de au-

mento/diminuição da equipe de órgão de atua-

ção, mas também situações semelhantes/simi-

lares que sejam transitórias”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “Diego, então teve dois pontos aí no 

seu voto. Um, a questão da tempestividade, 

que restou superado porque você entende que 

o Projeto ‘Adote uma Comarca’ teria vigência 

durante o trimestre, certo?”. Dr. Diego Castro: 

“Isso, durante parte do trimestre de apuração”. 
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Dra. Kanthya Pinheiro: “E o segundo ponto é 

que para o cômputo do que for considerado ali 

ato judiciais tem que ser levado, é como a Ca-

rol colocou. Seria para encaminhamento da 

DPLAN, a DPLAN que faria essa adequação?”. 

Dr. Diego Castro: “É, vamos lá. A tempestivi-

dade do pedido de reconsideração das metas 

eu não adentrei, não trouxe para o debate, por-

que eu entendo que o pedido não é cabível ao 

Conselho e sim à DPLAN. Então, se não é o 

Conselho que vai fixar, apesar de que vai ter 

que adentrar para a interpretação do artigo 8º, 

eu entendi que não haveria (falha do áudio). 

Logico, esse pedido foi feito, consoante o rela-

tório lá no início, ao Conselho Superior fora do 

prazo de reconsideração estabelecido no ar-

tigo 13 da Resolução 001. Porém, eu entendi 

que esse pedido não se encaixaria numa revi-

são porque a situação não seria perene, mas 

sim, como se tratava de situação temporária, 

que o projeto tem tempo de vigência e tudo o 

mais e adota só parte do período, ele deveria 

se encaixar na interpretação do artigo 8º para 

que a DPLAN já fizesse o ajuste necessário de 

acordo com as normas fixadas no artigo 8º, já 

que superou acima de 30 dias e também a 

questão da evolução demonstrada foi de mais 

de 20% (vinte por cento)”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “O pedido inicial era para redução dos 

20%?”. Dr. Diego Castro: “Não, o pedido foi 

de readequação para 60% (sessenta por 

cento), ou seja, para 210 (duzentos e dez) 

atos. Então eu nem vi qual seria o percentual, 

aí eu dou um exemplo do poderia ser feito pela 

DPLAN ao fazer essa readequação das metas 

de acordo com a situação transitória que está 

analisando”. Dr. Danilo Penha: “Dr. Thiago, eu 

acho que a gente tem a questão tempestivi-

dade para analisar. O que foi requerido foi a 

revisão de metas com base no artigo 13 da re-

solução. Salvo melhor juízo, Presidente, eu 

acho que isso deveria ser trazido ao debate e 

à votação do Conselho Superior para ver se 

admite ou não essa revisão, porque o artigo 13 

aqui é bem claro. Ele estabelece o prazo de 10 

(dez) dias para pedido de reconsideração do 

Conselho. É minha opinião”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Pelo que o Dr. Diego colocou 

no voto, ele não abordou o prazo por conta de 

não entender ser atribuição do Conselho e sim 

atribuição da DPLAN e passou por cima desse 

ponto com base nesse argumento. Isso foi o 

que eu entendi”. Dra. Kanthya Pinheiro: 

“Você ultrapassou a questão da tempestivi-

dade entendendo que, no mérito, deveria ser 

conhecido o recurso porque se trata (falha no 

áudio)”. Dr. Diego Castro: “Na verdade, a tem-
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pestividade, eu analiso ela somente do conse-

lho de revisão, readequação, que seria atribui-

ção, eu entendo ser atribuição da DPLAN. 

Como na questão da tempestividade, na rela-

ção que entendo ser atribuição da DPLAN para 

analisar, eu não entendo que houve intempes-

tividade porque o pedido foi feito dentro do pe-

ríodo do trimestre de apuração com base na 

situação decorrida dentro do período. Logo, eu 

não analisei, como o Danilo propõe ai, a ques-

tão de tempestividade do pedido de revisão 

para o Conselho porque eu nem cheguei nessa 

parte porque o pedido que eu entendo, eu en-

tendo que o pedido deve ser dirigido à DPLAN 

e não ao Conselho. Então a base não é o artigo 

13 e sim o artigo 8º, só que aí eu estou fazendo 

uma interpretação ampla do artigo 8º. Então 

talvez a questão a ser superada aqui é se o 

pedido realmente seria com base no artigo 13 

ou se ele seria com base no artigo 8º”. Dr. Da-

nilo Penha: “Então, Dr. Diego, deixa eu ver se 

entendi o raciocínio de Vossa Excelência. O 

senhor entendeu que não é caso para revisão, 

mas está entendendo que, com base no artigo 

8º, a DPLAN possa promover essa readequa-

ção?”. Dr. Diego Castro: “Sim, ela pode pro-

mover essa readequação sem o Conselho me-

xer na Resolução que estabeleceu as metas, 

porque seria uma situação transitória. O Con-

selho deveria analisar situações que são mais 

duradouras para fixar as metas”. Dr. Danilo 

Penha: “E para isso o senhor entendeu que é 

uma situação análoga à diminuição da equipe 

em 20% com a supressão das comarcas do 

GTI com base no Projeto ‘Adote uma Co-

marca?”. Dr. Diego Castro: “Lógico, se o Con-

selho não votar de forma diferente em relação 

ao cabimento do pedido, se a quem deve ser 

feito esse pedido, se é à DPLAN, se é ao pró-

prio Conselho, se entender diferente de mim, 

se for o próprio Conselho, fatalmente o pedido 

está fora do prazo de acordo com o Relatório, 

se entender que o pedido de revisão deve ser 

apreciado de acordo com o artigo 13 e não de 

acordo com o artigo 8º como eu proponho”. 

Dra. Caroline Souza: “Eu não vou votar por-

que o Diego está me substituindo. Esse pro-

cesso, a gente aprovou a meta em janeiro, no 

início do ano, eu participei desse, eu concorri a 

esse ‘Adote’ que o Edital foi no final do ano e, 

quando as propostas de metas foram apresen-

tadas pela DPLAN ao Conselho, realmente 

isso não foi levado em consideração. Então já 

era de conhecimento, porque a Portaria, a 

gente já tinha uma Portaria abrindo a concor-

rência para os defensores se inscreverem no 

Projeto. Ele efetivamente começou a correr dia 
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7 de janeiro, mas já se sabia que essas comar-

cas estariam fora das atribuições do GTI. E 

esse assunto, na época, que a gente aprovou 

a meta, em abstrato, não foi trazido para cá 

para o Conselho. Então é importante que a  

DPLAN, quando mandar na próxima, já trazer 

essas considerações e essas peculiaridades 

para que a gente, quando for aprovar, já leve 

em consideração esses fatores para aumentar 

ou reduzir”. Dr. Diego Castro: “A questão da 

DPLAN de encaminhar uma eventual outra 

proposta, eu acredito o seguinte: o projeto 

sendo extinto, as metas vão voltar a ser o que 

era. Enquanto não houver ampliação dos Po-

los, mas aí as atribuições voltam para o GTI 

fazer o acompanhamento das filas e tudo mais. 

Num eventual 2º trimestre, por exemplo, a vi-

gência vai estar do Projeto ‘Adote’, se não me 

prorrogado, estará em parte do trimestre. Se 

for prorrogado, estará em todo. Então a 

DPLAN, nas próximas metas também poderá 

fazer propostas adequando já essa situação 

para evitar eventual pedido de readequação 

depois dirigido pelo pessoal da unidade atua-

ção”. Dr. Danilo Germano: “Eu comungo do 

entendimento da Dra. Caroline e, na época 

mesmo, Carol, a gente nem se atentou para 

isso. Eu também concorri e é muita coisa e, na-

quele momento, ninguém do Conselho se 

atentou para isso. Eu acho que, ainda que a 

gente considere intempestivo isso ai, e já estou 

aqui fazendo um exercício de probabilidade, 

também não acho correto que as metas per-

maneçam como estão porque está um erro 

crasso aqui, está desproporcional. Isso é ló-

gica, é matemática, não dá para gente passar 

por cima desse erro, erro até do próprio Con-

selho, e aqui eu faço a mea culpa, mas está 

muito desproporcional, esse cálculo das co-

marcas abrangidas pelo GTI deveria ter sido 

trazido pela DPLAN, infelizmente não veio e o 

Conselho também não se atentou. Eu acho 

que a saída do Diego pode ser uma, mas a 

gente tem que debater melhor isso aí para não 

criar um precedente à favor da intempestivi-

dade”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu acho que fa-

zendo essa análise que você vai se debruçar 

melhor com o processo, fazer as considera-

ções do Dr. Diego, que eu acho pertinentes, 

não sei se a aplicação do artigo 8º seria o me-

lhor caminho, mas é um caminho a seguir. E 

eu acho importante destacar também a ques-

tão da boa-fé mesmo do grupo de trabalho do 

interior que, dentro do trimestre, trouxe esse 

problema e demonstrou que há diligência e 

uma vontade muito grande de estar batendo 

essas metas. Acho importante a gente consi-

derar a boa-fé”. Pedido de vista pelo Exmo. Sr. 
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Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas. 2) PRO-

CESSO Nº 20000.009735/2019-DPE/AM. IN-

TERESSADO: FERNANDO FIGUEIREDO 

SEREJO MESTRINHO. ASSUNTO: PRON-

TUÁRIO INDIVIDUAL. CONSELHEIRA-RE-

LATORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MI-

RANDA. Lido o Relatório e o voto pela Rela-

tora, o interessado assim se manifestou 

“Quero cumprimentar o Presidente, Dr. Thiago, 

cumprimentar todos os Conselheiros, todas as 

Conselheiras, a Secretaria, sempre diligente 

com os pleitos, a todos que estão nos assis-

tindo, eu gostaria muito de agradecer a oportu-

nidade que eu tive através do programa de es-

tímulo ao aperfeiçoamento proporcionado pela 

Defensoria Pública, destacar a importância 

desse programa para o aperfeiçoamento dos 

Membros. Eu realmente sou outro defensor de-

pois de ter passado por essa fase, quase uma 

via crucis, de Mestrado junto com filho pe-

queno, foi um momento um tanto quando cor-

rido na minha vida, mas muito marcante, sou 

outro defensor depois disso. O aperfeiçoa-

mento técnico dos Membros é indispensável 

para dar uma assistência de excelência aos 

nossos assistidos. Então foi um momento 

muito marcante na minha vida e eu sou outro 

defensor depois disso. Minha visão de mundo 

mudou completamente depois desse estudo 

aprofundado, que é uma verticalização do es-

tudo, especialmente na área que atuo que é do 

processo penal, uma área que nós lidamos di-

ariamente com o sistema machista, misógino, 

no limite (falha no áudio). Então ter o conheci-

mento para enfrentar esse sistema foi algo que 

fez muita diferença na minha atuação fim e, 

consequentemente, para os assistidos. Então, 

eu realmente agradeço muito a Defensoria Pú-

blica que proporcionou que eu realizasse esse 

mestrado, custeando ele integramente, um 

mestrado que, pela sua qualificação 6 no CA-

PES, teve seu reembolso integral e fiz questão 

de fazer uma dissertação com um tema que ti-

vesse relação com a minha atividade fim e vejo 

hoje que antes eu não enxergava dessa forma, 

não conseguia enxergar, sabia que era impor-

tante, mas não tinha noção do quão isso seria 

substancial na minha formação profissional, na 

minha atuação perante meus assistidos. En-

tão, as minhas palavras são de agradecimento. 

Agradecimento especial à minha amiga e rela-

tora desse processo, Dra. Kanthya, e agradeço 

mais uma vez à Defensoria Pública do Amazo-

nas”. Dr. Danilo Penha: “Quero me manifestar 

aqui que acompanho a relatora e dar os para-

béns para o nosso colega Fernando. É um 

amigo querido, um defensor aguerrido, que 

leva às últimas consequências a defesa dos 
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assistidos. Eu fico muito feliz que, assim como 

outros colegas, o Dr. Fernando vem subindo o 

sarrafo da exigência de qualificação dos De-

fensores. Isso é estimulante. Na minha con-

cepção, ainda não estou pronto de enfrentar 

uma missão dessa. Eu sei que é muito árdua e 

deixo aí a nossa parabenização para o nosso 

amigo Fernando como de vários outros cole-

gas. Parabéns, amigo”. Dr. Fernando Mestri-

nho: “Eu agradeci tanto, mas eu gostaria de 

estimular os colegas a fazerem um curso de 

mestrado, de doutorado e que realmente vão 

poder testemunhar, na própria carreira, essa 

mudança, digamos, de nível em termos de 

aperfeiçoamento técnico”. Dra. Caroline 

Souza: “Dr. Thiago. Eu aqui parabenizo o Mes-

trinho. Agora você é um Mestre de verdade. 

Parabenizo também a Polly que concluiu o 

Mestrado dela, a relatoria está comigo, mas eu 

não consegui concluir o voto e inserir na pauta. 

A minha dúvida, eu até conversei com a Polly 

e com a Erika, é a questão dessa apresenta-

ção do trabalho. Realmente a resolução fala 

um ano e, no caso, o voto ficou que você pror-

roga, mas ele tem que apresentar para o Con-

selho que fez essa entrega física, ele entrega 

para a Escola? Como é que a gente encerra o 

processo em relação a esse inciso da Resolu-

ção?”. Dr. Fernando Mestrinho: “Só um es-

clarecimento. Eu acabei de conversar com a 

Secretaria sobre essa a questão. Então a 

gente já está ajustando para até o mês que 

vem já estar disponível a dissertação em via 

impressa. Então vai ficar bastante tranquilo 

quanto a esse ponto. O Conselho pode esta-

belecer um prazo de 20 dias e mais do que su-

ficiente para eu disponibilizar a cópia física. Já 

foi enviada, claro, a digital, mas vou disponibi-

lizar a cópia física em dias”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “Já tinha sido emitido o próprio certifi-

cado no grau de Mestre, por isso também que 

eu verifiquei a regularidade que a própria facul-

dade já certificou”. Dra. Carol Souza: “Eu vi. O 

da Polly também está assim, mas é porque a 

Resolução coloca como um requisito e aí a 

gente fica na dúvida por aquele outro artigo de 

quando você sai ou entra no programa. É só 

para gente deixar claro. Eu também acho, se 

ele já apresentou o Diploma, é só uma questão 

de ele entregar. Qual o efeito prático de a gente 

não validar? Mas é o que está disposto na Re-

solução. Mas eu concordo também com seu 

voto, eu não me oponho, é só que eu fiquei na 

dúvida mesmo em relação a como é que a 

gente encerra o processo”. Dr. Fernando Mes-

trinho: “Sr. Presidente, a Carol falou de uma 
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questão e eu lembrei de uma outra questão re-

lacionada ao encerramento. É que eu ingressei 

no Mestrado alguns meses depois da Dra. 

Pollyana. Surgiram algumas vagas, então eu 

ingressei 4 meses mais ou menos depois e, 

por conta disso, e por ser o valor o Mestrado 

interinstitucional, não é propriamente uma 

mensalidade, mas as parcelas de um valor no-

minal que foi estabelecido pela Instituição para 

pagamento. Então, eu ainda tenho 2 parcelas 

a serem pagas para a faculdade. Então, só 

para esclarecer, a última parcela vence no dia 

5 de maio de 2021 e eu penso que seja uma 

informação importante até pelo o que a Dra. 

Carol falou, tendo em vista que envolve des-

pesa orçamentária para disponibilização da 

vaga para outra pessoa. Tem até uns colegas 

que me perguntaram quando se encerraria o 

meu Mestrado e eu mencionei que a última 

parcela vence no dia 5 de maio 2021”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Perfeito, Dr. Mes-

trinho, até para ficar registrado aqui na Ata e 

os colegas ficarem sabendo também dessa po-

sição cronológica. Dra. Carol, a senhora está 

satisfeita com esse ponto?”. Dra. Caroline 

Souza: “Não, está sim. É interessante esse 

lembrete do Mestrinho porque, de fato, a Polly 

também aconteceu a mesma coisa. Ela con-

cluiu em novembro, eu acho, salvo engano, 

mas a obrigação de pagar só terminou agora 

em janeiro e aí nós temos alguns pedidos no 

Conselho de ingresso no Programa, então a 

gente tem que verificar essa questão”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “É, tem sido feito o 

pagamento até o final, integralmente”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Dr. Mestrinho, já que o se-

nhor informou que tem essa disponibilidade de 

apresentar o trabalho, a gente pode colocar em 

até 30 dias, porque aí coloca um término, a 

gente já fixa um prazo para 30 dias”. Dr. Fer-

nando Mestrinho: “Perfeitamente”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Perfeito, pode in-

cluir na parte final do voto”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Parabéns, Mestrinho, por essa nova 

fase na sua vida, de engrandecimento pessoal, 

curricular mesmo, você cresce culturalmente, 

cresce como pessoal, fazendo um Mestrado e 

eu falo isso porque também sou Mestre e sei 

da importância desse estudo acadêmico na 

melhoria da nossa atuação profissional, não só 

do ponto de vista técnico mas também do 

ponto de vista humano, porque nós aprende-

mos a fazer proposições mais assertivas na 

nossa atuação no dia a dia. Eu ia fazer essa 

sugestão dos 30 dias para colocar no voto até 

porque a Resolução fala em um prazo de um 

ano a contar da data do término, então você 

está dentro do prazo e aí eu acho que, se não 
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tiver esse prazo estabelecido, parece que nós 

não estamos seguindo a Resolução e que fica 

muito aberto. Então, se você tem essa disponi-

bilidade, acho importante a gente deixar, 

Kanthya, para esclarecer como você falou. A 

respeito da questão do término do pagamento 

da pós-graduação em sentido estrito que você 

está fazendo, eu sei que nós temos 4 proces-

sos tramitando, inclusive 2 desses processos 

estão sob minha relatoria, e surgiu realmente 

essa dúvida, nesse contexto, em relação ao 

término da obrigatoriedade financeira. Nesses 

dois processos em que eu estou atuando, eu 

já pedi para a Secretaria do Conselho certificar 

algumas situações para gente realmente, 

quando eu colocar esse assunto para discus-

são, nós nos debruçarmos sobre isso, sobre a 

disponibilidade da vaga e a obrigatoriedade da 

Defensoria Pública nesse sentido, porque eu 

senti que não está muito claro a obrigatorie-

dade do beneficiário pelo Programa de Estí-

mulo de informar essa data do término. Então 

surgiram várias dúvidas que realmente vão ser 

levantadas pelo Conselho quando esse pro-

cesso entrar para votação”. Em votação, por 

unanimidade, o Colegiado acolheu o voto da 

Exma. Sra. Relatora que votou atestando a re-

gularidade do processo de Acompanhamento 

do Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento, 

nos termos da Resolução 19/2013-CSDPE/AM 

e, em razão da pandemia e dificuldade de 

acesso às gráficas, autorizou a apresentação 

impressa do trabalho em momento posterior, 

no prazo de até 30 dias, ou seja, até a data de 

24 de abril de 2021, determinado que, após re-

cebimento deste, encaminhe-se a dissertação 

de Mestrado em Direito Constitucional à Es-

cola Superior da Defensoria Pública para regis-

tro e arquivamento. E por não haver mais nada 

a ser discutido, o Exmo. Sr. Presidente do Con-

selho Superior deu a presente sessão por en-

cerrada, às 15:35h. Eu, Erika Serrão Folha-

dela, Secretária Executiva do Conselho Supe-

rior, digitei a presente ata, que vai por todos 

assinadas.  

 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 7 DE 

ABRIL DE 2021 
 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois 

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

reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho 

Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e 

empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral, em exercício, Dr. Thiago Nobre Rosas, 
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Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. 

Conselheiros natos e eleitos, Dr. Marco Aurélio 

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

Monteiro Ramos Tenuta e Dr. 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 Edu-

ardo Ribeiro da Costa e Dr. Felipe Figueiredo 

Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. 

Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. Kanthya 

Pinheiro de Miranda. Presente o Represen-

tante da Associação dos Defensores Públicos 

do Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor 

Público Dr. Fernando Figueiredo Serejo Mes-

trinho Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Au-

sente justificadamente o Exmo. Sr. Defensor 

Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva. 

Constatado o quórum regular de funciona-

mento do Órgão Colegiado, foi declarada 

aberta a Reunião e o Conselho passou a deli-

berar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA1ª 

ATA EXCLUSIVA – 2021. Aprovada. II - CO-

MUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS 

CONSELHEIROS. Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “Boa tarde a todos e todas. Nós temos 

um vídeo do Dr. Ricardo, ele pediu para passar 

para vocês nesse momento. É um feedback 

das colocações trazidas pela Dra. Adriana e 

pela Dra. Carol na reunião passada. Ele trouxe 

para nós e vai explicar”. VÍDEO DR. RICARDO 

PAIVA: “Olá, quero cumprimentar cada uma 

das Conselheiras e dos Conselheiros, quero 

desejar um cordial boa tarde. Primeiramente, 

meus amigos e minhas amigas, eu queria pedir 

desculpas pela minha ausência. Estou aqui em 

Eirunepé para acompanhar um pouco das en-

chentes, vendo como as pessoas estão sendo 

atingidas e de que forma a Defensoria pode 

ajudá-las. Como a internet aqui acaba sendo 

bem ruim, eu não tenho como participar da reu-

nião além do que eu não achei pertinente adiá-

la. Bom, o que me traz aqui, pessoal, são dois 

pontos que o Thiago reportou da última reu-

nião. O primeiro foi trazido pela Conselheira 

Carol Souza e ele tem relação com a necessi-

dade que ela colocou de se sentir mais aco-

lhida, de ter um acolhimento maior, sobretudo 

nesse momento em que temos perdido entes 

queridos. Meus amigos, quero dizer para vo-

cês que a Gestão de Pessoas é uma prioridade 

da minha gestão, da gestão do Thiago. Nós te-

mos um olhar para as pessoas e, nesse con-

texto, a gente tem trabalhado num projeto para 

transformar a Gestão de Pessoas em uma Di-

retoria, isso vem acontecendo desde o final do 

ano passado. Nós trouxemos uma profissional 

muito qualificada que foi a Silvana. Ela acabou 

recebendo uma proposta de uma multinacional 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 38/158 

 

 

  

 

americana e não tivemos como segurá-la, mas 

já conseguimos repor essa vaga e, além disso, 

a Diretoria de Planejamento está com plano de 

ação para reformulação de diversos processos 

na Gestão de Pessoas e é algo que vai melho-

rar muito a vida dos nossos Membros, a vida 

dos nossos servidores de uma forma geral. E 

outra coisa. Nós também nomeamos uma as-

sistente social e um psicólogo, estamos em 

processo de posse dessas pessoas e essas 

pessoas vão trabalhar exclusivamente na Ges-

tão de Pessoas. A ideia, pessoal, é que nós 

possamos ter ali um olhar mais voltado para as 

pessoas, trabalhar o desenvolvimento hu-

mano, melhorar o nosso acompanhamento das 

avaliações periódicas e desempenho, melho-

ras as relações de uma forma geral porque a 

nossa função, em essência, é gerir pessoas. 

Dessa forma, a gente vai conseguir motivar, 

vai engajar e fazer com que as pessoas se sin-

tam mais colhidas. Então, precisava dar essa 

contribuição e esse é sim o olhar da nossa ges-

tão. Outro ponto, que foi trazido pela Dra. Adri-

ana, é em relação à OAB e tem uma ou duas 

semanas nós nos reunimos de novo com a 

OAB, eu, Thiago e Arlindo, pela ADEPAM, con-

versamos, levamos alguns pontos e nós perce-

bemos, naquele momento, que a proposta que 

a OAB trazia para alguns Defensores era uma 

proposta bem razoável e nós resolvemos leva-

la a esses membros, até porque o Conselho já 

se debruçou sobre esse problema lá atrás e eu 

me recordo que o Conselho disse que ficaria a 

cargo de cada membro decidir se ficaria ou não 

vinculado à OAB e, obviamente, se você define 

ou decide que vai ficar vinculado à OAB, você 

precisa pagar a anuidade. Claro, você decide 

que não quer, você pede a sua suspensão ou 

seu desligamento e isso seja negado pela 

OAB, você tem os meios judiciais para procu-

rar resolver isso, inclusive eu acho que, nesse 

sentido, a ADEPAM pode dar total apoio, mas 

aí é o Arlindo a pessoa mais adequada e a 

nossa ADEPAM eu acredito que seja o melhor 

canal para tratar esse demanda. O que nós 

quisemos realmente foi ajudar, eu acho que 

nós conseguimos contribuir e, no mais, pes-

soal, eu coloco a Defensoria-Geral à disposi-

ção, pedir desculpa, mais uma vez, pela minha 

ausência e quero abençoar, desejar uma exce-

lente para cada um de vocês, uma excelente 

reunião e que Deus abençoe cada um de vo-

cês. Beijo grande, se cuidem e até a próxima 

reunião, pessoal”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Correto. Então, colegas, como havíamos 

conversado na reunião passada, conversei 

com o Ricardo, a gente buscou meios para co-

laborar com o que temos ao nosso alcance e 
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ele fez questão de mandar essa mensagem, 

como feedback, como devolutiva da atenção 

que foi dada ao que foi colocado na reunião 

passada”. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA: 

1) PROCESSO Nº 20000.003314/2020-

DPE/AM. INTERESSADA: SUELEN PAES 

DOS SANTOS MENTA. ASSUNTO: ALTERA-

ÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2019-

CSDPE/AM. Distribuído, por sorteio eletrônico, 

a Exma. Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pi-

nheiro de Miranda para relatoria. 2) PRO-

CESSO Nº 20000.001667/2021-DPE/AM. IN-

TERESSADO: DIRETORIA FINANCEIRA. 

ASSUNTO: RELATÓRIO FUNDEP. Distribu-

ído, por sorteio eletrônico, a Exma. Sra. Con-

selheira Dra. Caroline Pereira de Souza para 

relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, 

DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PRO-

CESSO Nº 20000.001791/2021-DPE/AM. IN-

TERESSADO: DEFENSORIA GERAL. AS-

SUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 

033/2017-CSDPE/AM. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Colegas, essa proposta de alte-

ração diz respeito ao Polo do Médio Madeira. 

Nós já tínhamos uma demanda reprimida 

desde a gestão passada por conta da logística 

da cidade de Manicoré, Novo Aripuanã, Borba 

e Nova Olinda do Norte. Essas cidades estão, 

atualmente, vinculadas ao Polo do Madeira 

que fica em Humaitá, de tal sorte que o colegas 

precisavam pegar um carro até Porto Velho, 

avião até Manaus, lancha de Manaus para Ma-

nicoré. Então, só o deslocamento, muitas ve-

zes, eram 2 (dois) dias para ir e 2 (dois) para 

voltar. Demanda muito custo pela questão das 

diárias. Além disso, nós temos uma demanda 

de atendimento lá que exige presença também 

reprimida. Por isso, o Defensor-Geral enten-

deu que seria o momento, de acordo com as 

nomeações recente, desmembrar o Polo do 

Madeira para racionalizar esse custo todo e 

criar-se o Polo do Médio Madeira, que é esse 

da proposta de hoje. Aí ficaria sede em Mani-

coré, abarcando Novo Aripuanã, Borba e Nova 

Olinda do Norte. A Dra. Adriana fez uma su-

gestão de manhã que acatei, já está colocada 

aí na Resolução. Ela solicitou que fosse feita a 

renumeração de todos os incisos para que os 

Polos próximos, de calhas próximas, ficasse 

numericamente também próximos nos incisos. 

Então, Dra. Adriana, já foi feito, a senhora pode 

aqui observar e essa é a proposta”. Dr. Danilo 

Penha: “Thiago, eu acho salutar a mudança e 

inclusive elogio, porque todos os atores da 

Justiça, quer seja da Defensoria, Ministério Pú-

blico ou do Judiciário sabem o que é a dificul-

dade que é atuar nas Comarcas do Polo do 

Madeira, não só pela questão territorial, mas 
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pela dificuldade atuar nessas comarcas. Todo 

mundo sabe que é difícil, tem conhecimento 

disso e, muitas vezes, os atores da justiça, os 

profissionais, até evitam essas comarcas para 

evitar maiores problemas, por isso eu julgo sa-

lutar a mudança, elogio e voto pela aprovação 

da Resolução”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Obrigada, Dr. Danilo”. Em votação, Re-

solução aprovada por unanimidade. 2) PRO-

CESSO Nº 20000.005831/2020-DPE/AM. IN-

TERESSADO: RAFAEL ALBUQUERQUE 

MAIA. ASSUNTO: PEDIDO DE INGRESSO 

AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEI-

ÇOAMENTO. CONSELHEIRO-RELATOR: 

DR. THEO EDUARDO RIBEIRO DA COSTA. 

Dra. Adriana Tenuta: “Eu tenho uma Questão 

de Ordem para suscitar, aí eu acho que o mo-

mento adequado é antes do Dr. Theo ler o re-

latório. Eu tenho uma Questão de Ordem para 

levantar e eu acho que o momento é perti-

nente, adequado, inclusive se você quiser me 

corrigir, se não for isso, me fale, mas acho que 

seria antes do voto do Dr. Theo, porque diz res-

peito a processo com mesmo objeto, o pedido 

é praticamente o mesmo, que é o ingresso no 

estímulo ao aperfeiçoamento. Então, essa 

Questão de Ordem que estou suscitando 

agora é com base no artigo 50 do Regimento 

Interno do Conselho Superior. Peço aos cole-

gas que, se possível, visualizem a nossa Re-

solução 19 de 2013, mais especificamente no 

artigo 2º, §3º e o artigo 5º da mesma Resolu-

ção. Então, Resolução 019/2013, que é a Re-

solução que trata do ingresso ao Estímulo ao 

Aperfeiçoamento. Então, na 23a reunião ordi-

nária, os processos de número 

20000.006655/2020 e 20000.0006684/2020 

(interessados: Dr. Leonardo Figlioulo e Fer-

nando Prestes, respectivamente) foram  distri-

buídos, por dependência à minha relatoria , o 

fundamento foi no § 9º do art. 37 do regimento 

interno do Conselho Superior. Eu solicitei dili-

gências e verifiquei a existência de 4 proces-

sos em trâmite, envolvendo a mesma questão 

de direito, nessa ordem:20000.005832/2020, 

interessado Dr. Rafael Maia e que entrará hoje 

em votação e discussão, 20000.006655/2020, 

interessados Dr. Leonardo Figlioulo, e 

20000.0006684/2020, do Dr. Fernando Pres-

tes, ambos distribuídos por dependência à mi-

nha relatoria e, posteriormente, chegou o pe-

dido 20000.0000496/2021, cujo interessado é 

o Dr. Christiano Pinheiro. Ou seja, nós temos 4 

(quatro) processos em trâmite envolvendo a 

mesma questão de direito e eu venho suscitar 

as seguintes Questões de Ordem: Primeiro, 

considerando o disposto no §1o do Art.2o da 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 41/158 

 

 

  

 

Resolução 19/2013 do CSDPE/AM, suscita-se 

a seguinte questão de ordem: as deliberações 

acerca de requerimentos de inscrição no Pro-

grama de Estímulo ao aperfeiçoamento, ainda 

pendentes de parecer, distribuídos para relato-

res diversos, deverão ser realizadas na mesma 

Sessão?? A segunda, que é uma complemen-

tação da primeira, o §1º do Art.2º da Resolução 

19/2013 do CSDPE/AM: utiliza a expressão 

‘ordem de apresentação’ e aí eu gostaria de 

saber se, no entendimento dos Conselheiros, 

essa ordem de apresentação significa apre-

sentação em dias diferentes. Explico por que. 

Porque se agente entender o atual significado 

‘dias diferentes’, se realmente a redação do § 

1º do artigo 2º tiver esse significado ‘dias dife-

rentes’, a aplicação dos “critérios de desem-

pate” previstos no Art. 5º da Resolução 

19/2013 do CSDPE/AM somente seria possí-

vel quando formulados 2 ou mais requerimen-

tos fossem formulados no mesmo dia? Ou se-

ria possível a aplicação desse ‘critério de de-

sempate’, isso se a gente considerar um crité-

rio de desempate, porque a gente também 

pode considerar que é um requisito de conces-

são do estímulo ao aperfeiçoamento. Então, 

seria possível aplicar esse critério de desem-

pate quando pendentes de julgamentos 2 

(dois) ou mais requerimentos? Porque é assim, 

gente, deixa ver se eu consigo deixar mais ob-

jetivado. Nós temos 4 (quatro) processos em 

trâmite, pendentes de julgamentos. Esses to-

dos foram protocolados em dias diferentes, 

mas ainda estão pendentes de julgamento. 

Como 2 (dois) processos foram distribuídos 

para mim por dependência, existe um anterior, 

que é do Dr. Theo, em trâmite, do Dr. Christi-

ano também em trâmite, eu entendo que seria 

o caso de julgarmos esses processos em uma 

sessão conjunta do Conselho, analisando es-

ses processos. Então minha Questão de Or-

dem seria essa. Se julgados na mesma sessão 

os 4 (quatro) requerimentos de ingresso ao 

programa de estímulo, a ordem de apresenta-

ção considerará o dia apresentado? E, como 

não foram no mesmo dia, seriam aplicados os 

critérios de desempate previstos no art. 5º da 

Resolução? Para objetivar, podemos fazer 

item por item. A primeira Questão de Ordem 

então seria assim: as deliberações acerca de 

requerimentos de inscrição no Programa de 

Estímulo ao Aperfeiçoamento, ainda penden-

tes de parecer, distribuídos para relatores di-

versos, deverão ser realizadas na mesma Ses-

são?”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Cor-

reto, Dra. Eu entendi sua colocação, a leitura 

aqui dos artigos e a realidade que a senhora 
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nos trouxe. Acredito que sim, acredito que po-

demos votar sim essa Questão de Ordem, até 

para unificar o entendimento e não cometer-

mos injustiça com os colegas que estão preci-

sando, requereram o benefício do estímulo. A 

senhora sabe em que fase estão os demais 

processos?”. Dra. Adriana Tenuta: “Os meus 

processos, o do Fernando Prestes e do Dr. Le-

onardo Figliuolo, embora tenham sido distribu-

ídos por dependência, eles está em fase dife-

rentes. O do Dr. Fernando Prestes está ok para 

julgamento, mas ele, na ordem de apresenta-

ção, foi o terceiro pedido e o do Dr. Leonardo 

Figliuolo está pendente de Parecer na Corre-

gedoria porque ficou pendente uma documen-

tação que foi requerida pela Corregedoria. En-

tão assim. Eu tenho dois processos, que foram 

distribuídos por dependência e aí ficou pronto 

para julgamento primeiro o do Dr. Fernando 

Prestes que foi posteriormente protocolado. Aí 

eu fico, como eles foram distribuídos por de-

pendência, impedida de julgar um sem julgar o 

outro, tenho que apresentar na mesma sessão. 

Do Dr. Christiano está para Corregedoria, 

Erika? Eu não tenho certeza. Da última vez 

que eu vi sim”. Secretária, Erika: “Dra., o pro-

cesso do Dr. Christiano retornou hoje da Cor-

regedoria e hoje mesmo eu distribuí ao Dr. Le-

onardo, mas foi agora pela manhã, Dr. Leo-

nardo ainda nem teve a oportunidade de ver”. 

Dra. Adriana Tenuta: “Então assim, nós te-

mos 4 (quatro) processos em trâmite e, se não 

tivesse sido distribuído por dependência do Dr. 

Fernando Prestes ao do Dr. Leonardo Fi-

gliuolo, eu correria o risco de apresentar pri-

meiro o Dr. Fernando Prestes na ordem de 

classificação 3, preterindo o do Dr. Leonardo 

Figliuolo”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Dra. Adriana, eu entendo pertinente sim a sua 

colocação, podemos votar sim essa Questão 

de Ordem antes de iniciar o voto do Dr. Theo, 

até porque é uma prejudicial e pode influenciar 

também no voto do próprio Dr. Theo. Então va-

mos proceder com a votação dessa primeira 

Questão de Ordem. Então essa sua primeira 

sugestão, Dra. Adriana, só para eu confirmar 

para não cometer equívoco no entendimento é 

de que aconteça a apreciação nesse Colegi-

ado de forma conjunta dos 4 (quatro) proces-

sos?”. Dr. Danilo Penha: “Eu só tenho um 

questionamento antes de colocar a Questão de 

Ordem. Dra. Adriana, a senhora sabe ordem 

apresentada dos pedidos? O Dr. Rafael Maia 

foi o primeiro desses 4 (quatro)?”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “Dr. Rafael Maia foi o primeiro, se-

gundo Dr. Leonardo Figliuolo, terceiro Dr. Fer-



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 43/158 

 

 

  

 

nando Prestes e quarto Dr. Christiano Pi-

nheiro”. Dr. Danilo Penha: “Dra. Adriana, a se-

nhora entende que, sendo o Dr. Rafael Maia o 

primeiro deles desses requerimentos, vai influir 

no julgamento dos outros?”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Eu não vi se foi certificado no processo 

do Dr. Rafael Maia, se ele já foi beneficiado ou 

não pelo Programa de Estímulo ao Aperfeiço-

amento. Essa é a minha segunda Questão de 

Ordem. Se o art. 5º seria aplicado somente 

quando protocolados no mesmo dia ou se ele 

seria aplicado a todos os processos ainda pen-

dentes de julgamento”. Dr. Danilo Penha: 

“Porque eu trago aqui, até para reflexão desse 

Colegiado e para debate, porque, se o pedido 

do Dr. Rafael Maia foi o primeiro entre os 4 

(quatro) pedidos, em que será prejudicado se 

nós julgarmos ele hoje? Eu creio que conclu-

são diferente seria se nós julgarmos, por 

exemplo, o 4º (quarto) pedido, que é do Dr. 

Christiano creio eu, anteriormente a esses 3 

(três). Eu trago isso a debate porque, de forma 

bem sincera, eu estou pensando nisso, até por 

questão de celeridade processual”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “Eu estou verificando aqui que o 

Dr. Theo se manifestou, na verdade, eu não 

estou vendo o voto do Dr. Theo, eu estou 

vendo o processo do Dr. Rafael Maia. Foi um 

pedido distribuído bem anteriormente, real-

mente só vendo o voto do Dr. Theo para saber 

se vai haver prejuízo, só sabendo qual foi o 

voto”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Eu real-

mente fico com dificuldade de compreender 

como a ordem de pareceres da Corregedoria 

pode influenciar e prejudicar a ordem do pe-

dido do Defensor. Então, se o pedido do De-

fensor foi realizado primeiro, olha só o que 

pode acontecer com essa Questão de Ordem. 

Eu acho que pode acontecer uma injustiça, va-

mos lá. Vamos colocar no caso concreto 

mesmo. Já tem o Parecer da Corregedoria em 

relação ao pedido que foi posterior, do Leo-

nardo, e tem pedido que foi primeiro, mas não 

tem parecer da Corregedoria. Então, veja, 

como que a ordem de pareceres da Correge-

doria pode prejudicar o pedido feito pelo De-

fensor Público? Eu sinceramente acho compli-

cado”. Dra. Caroline Souza: “Eu acho que 

não, Theo. O Parecer da Corregedoria é um 

requisito. Então, como é que a gente vai julgar 

sem esse parecer?”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Não, não é julgar sem Parecer, veja 

bem. O parecer é pré-requisito e necessário, 

mas vamos supor, basicamente, se a Correge-

doria atrasa na análise de um Parecer e julga 

o outro processo primeiro, mesmo sendo um 
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requerimento posterior ao do Defensor Pú-

blico, ele estaria prejudicado? É essa ordem 

que eu queria entender. Se isso prejudica ou 

não”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Dr. 

Theo, pelo que a Dra. Adriana colocou, e aí a 

senhora me corrija se eu estiver entendido er-

rado, não tem tanta influência o tempo que o 

processo demora para ser instruído, mas tem 

influência os requisitos de desempate que ela 

colocou, o §2º e o artigo 5º, que é a segunda 

Questão de Ordem e tem influência pedidos 

ativos concomitantemente, embora em fase 

processuais distintas, que é o caso de agora. 

Nós temos dois processos vindos da Correge-

doria, um pronto para julgamento hoje, mas 

são 4 (quatro) da mesma matéria, o mesmo 

objeto. A pertinência que ela coloca é: nós, 

como Conselho, para não engolirmos nenhum 

pedido no meio do caminho, não desrespeitar-

mos a ordem de requerimento e não deixarmos 

de aplicar a forma de desempate, precisamos 

julgar junto. Isso que eu entendi, não foi, Dra. 

Adriana?”. Dra. Adriana Tenuta: “Isso. Mas, 

especificamente, nos casos do Dr. Leonardo e 

do Dr. Fernando Prestes, eu estou seguindo 

recomendação que foi referendada pelo Con-

selho, que foi a distribuição por dependência. 

Então, se eles foram distribuídos por depen-

dência, eles precisam ser apresentados na 

mesma Sessão. No meu caso, só poderia 

apresentar ambos na mesma Sessão e é bem 

isso. Eu não estou falando que houve algum 

atraso da Corregedoria. São trâmites normais 

e ele, realmente, não é pré-requisito, ele é im-

portante, porque ele é um requisito para ser 

aferido, mas não é esse o cerne que eu estou 

colocando aqui”. Dr. Danilo Penha: “A minha 

reflexão é exatamente essa, Dr. O Dr. Rafael, 

dentre os 4 (quatro) pedidos, foi o primeiro a 

requerer. Se não julgarmos o processo do Dr. 

Rafael, há possibilidade de algum outro colega 

ser preterido, ser prejudicado?”. Dra. Caroline 

Souza: “Eu acho assim, Dr. Danilo, vai depen-

der do voto e da análise, se ele preenche ou 

não os requisitos, porque, se ele foi beneficiá-

rio do programa, não, mas isso a gente só vai 

saber a partir do momento que a gente iniciar 

o julgamento do caso dele”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Isso. Pode ser que ele não 

consiga por não cumprir. Mas prejudicar por 

ele foi preterido não, Dr.”. Dr. Theo Eduardo 

da Costa: “Agora entendi o posicionamento da 

Dra. Adriana. Então, seria o julgamento con-

junto dos 4 (quatro) processos, é isso?”. Dra. 

Caroline Souza: “Sim, entendo assim, mas 

obedecendo a ordem. Você vai julgar no 

mesmo dia, mas primeiro do Rafael, depois do 

Leonardo, obedecendo o §1º do art. 2º”. Dr. 
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Danilo Penha: “Agora isso pode trazer até um 

problema de ordem prática na pauta também, 

porque sendo 3 relatores diferentes, natural-

mente e por direito de cada Conselheiro, tem a 

questão de férias, tem um licença médica, tudo 

mais, pode até haver uma dificuldade de julgar 

esses 4 (quatro) processos junto”. Dra. Caro-

line Souza: “Isso já aconteceu na prática, Dr. 

Danilo, quando foi o voto do pedido do Dr. Fer-

nando Mestrinho, não foi isso, Erika? Ficou 

aguardando para julgar pela ordem?”. Secre-

tária, Erika Folhadela: “Foi, Dra.”. Dr. Theo 

Eduardo da Costa: “Deixa eu fazer outro 

questionamento. Ainda tem um processo pen-

dente de Parecer, não é isso? Ou não tem 

mais?”. Secretária, Erika Folhadela: “Dr. 

Theo, só falta o parecer do Dr. Leonardo. E, 

para adiantar, a título de conhecimento, o Dr. 

Rafael Maia não foi beneficiário do Programa 

Estímulo ao aperfeiçoamento”. Dr. Theo Edu-

ardo Ribeiro da Costa: “Então veja só. Ainda 

está pendente um parecer. Vamos supor que, 

nesse interregno, outro defensor faça um re-

querimento e assim por diante. A gente nunca 

vai julgar?”. Dr. Fernando Mestrinho: “Na prá-

tica, pode não acabar nunca”. Dr. Theo Edu-

ardo da Costa: “Na prática, pode não acabar 

nunca. Eu realmente achei meio esquisito”. 

Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Dr. Theo, eu 

entendi a colocação, só que nós precisamos 

dar um pontapé na definição desse desem-

pate, dessa ordem, não sei se a Erika tem essa 

informação histórica. Se o Conselho já enfren-

tou isso antes, dessa forma, de pedidos conco-

mitantes. Então, seria somente esse, Dr. Theo, 

para criar paradigmas, e nos demais a gente 

seguir sem ter essa conjunção de processos”. 

Dr. Fernando Mestrinho: “Presidente, é por-

que tem que fixar uma tese para essa questão 

que, na prática, a gente teria que analisar, não 

sei se caso a caso, não sei como seria a tese 

fixada, porque, nesse caso específico, o Rafael 

fez o pedido, eu não sei quanto tempo antes 

dos outros, e aí, às vezes, o pedido pode levar 

um pouco mais de tempo para ser analisado. 

No caso do meu pedido, que a Carol bem lem-

brou, acabou que eu fiz o pedido para ingres-

sar no mesmo programa que a Pollyana, que 

eu tinha entrado um pouco depois dela, e diz 

meu pedido de ingresso no programa de estí-

mulo ao aperfeiçoamento alguns meses de-

pois, não foi 2 (dois) meses depois. E o meu 

pedido levou muito tempo para ser julgado. 

Nisso já veio outro pedido, que quase foi jul-

gado na frente. Aí eu pedi para o meu ser jul-

gado primeiro. Então, o Conselho tem que pen-

sar em alguma tese para estabelecer esse cri-

tério porque é o que a Adriana está expondo. 
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Quando que os critérios de desempate vão ser 

levados em consideração”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Inclusive, poderíamos colocar 

isso, se o voto vier assim, como proposta, 

nessa unificação, se for aprovada agora, a 

gente alterar a resolução para ter um período 

de inscrição. Primeiro mês do ano. Último mês 

do ano. E deixar ali pronto, não tem mais esse 

negócio, a gente arruma”. Dr. Fernando Mes-

trinho: “É uma solução. Dividir por semestre, 

você pode se inscrever. Como eu. Eu me ins-

crevi no programa de mestrado, fiquei pa-

gando, fiz o pedido de inscrição no programa, 

que foi deferido muito tempo depois. Então 

pode ser uma ideia. Abrir uma janela para 

quem quiser se inscrever no programa refe-

rente ao, sei lá, primeiro semestre de 2021 e aí 

quem estiver fazendo se inscreve e observa a 

ordem. Eu acho que é uma ideia interessante”. 

Dra. Caroline Souza: “Dr. Thiago, aprovei-

tando, no conselho passado, eu e o Dr. Ri-

cardo tínhamos ficado com a responsabilidade 

de rever essa resolução. Conversei com ele 

hoje, conversei também com a Dra. Adriana e 

talvez a gente possa fazer uma proposta e en-

caminhar para a Administração algumas alte-

rações da resolução, para os próximos, óbvio 

que não vai impactar no julgamento desses 

que já estão em andamento. Mas, assim, ela 

realmente tem uns delay¸ela tem uns pontos 

que dificultam a análise e o julgamento desses 

processos. Então, para a gente não cometer 

injustiça, eu que ela realmente precisa ser atu-

alizada, revista, e, nesse ponto do que foi co-

locado pela Dra. Adriana, eu acho que o julga-

mento conjunto desses seria o ideal porque eu 

já estaria aqui antecipando a análise do pedido 

do Dr. Rafael se a gente falasse ‘ah, mas ele 

nunca foi beneficiário’, entendeu? Embora eu 

tenha visto o processo e é um processo que 

está tramitando há bastante tempo e isso é 

uma coisa que me preocupa. O pedido dele foi 

de setembro do ano passado, então ainda está 

pendente de julgamento um processo que, re-

almente, tramitou de maneira muito lenta e aí 

também não pode ser prejudicado por isso”. 

Dr. Fernando Mestrinho: “Eu compartilho 

dessa preocupação da Carol, senhor Presi-

dente, porque o Rafael fez o pedido bem antes, 

não sei quanto tempo antes dos outros, mas 

depois, eventualmente, pode acabar sendo 

prejudicado, no caso concreto, se se reúne to-

dos, e ele perde na antiguidade, por exemplo, 

que é um dos critérios, sendo que ele fez um 

pedido muito antes e, se tivesse sido analisado 

em um tempo mais curto, não teria sido nem 

reunido com os processos dos outros defenso-



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 47/158 

 

 

  

 

res. Então é uma situação prática no caso con-

creto, mas também dificulta a análise”. 

Dr.Theo  Eduardo da Costa: “O que me pre-

ocupa é essa necessidade de se aguardar a 

conclusão dos outros processos. Aí você ima-

gina. A gente está com outro processo que 

está pronto para julgamento, não só pronto 

para julgamento, mas de um Membro que já 

fez um pedido há vários e vários meses, seria 

o primeiro na ordem cronológica e vai ter que 

ficar aguardando a conclusão de outros pro-

cessos que a gente não sabe quando vai ser 

terminado. Então é isso que o Danilo levantou, 

na hora eu não tinha me tocado, mas com a 

manifestação do Dr. Danilo, eu acabei verifi-

cando, realmente, essa possibilidade. A gente 

vai ficar com o processo aguardando outros 

conclusos. Isso se não chegar um novo pe-

dido. Então eu acho que essa não é a melhor 

solução de juntar processos, entendeu? Eu 

acho até que o Conselho pode firmar uma tese 

assim: de que um pedido posterior não pode 

ser julgado na frente de um pedido anterior 

igual ia acontecer com o Mestrinho. O Mestri-

nho tinha um processo, o dele atrasou e quase 

que um processo, que foi feito depois, que fi-

cou concluso, quase que foi julgado na frente 

dele. Eu acho que isso seria injustiça, mas a 

gente está diante de um caso que não é o que 

quase aconteceu com o Dr. Mestrinho. Na ver-

dade, a gente está diante de um caso em que 

o processo já está pronto para julgamento e na 

frente de todo mundo. Então eu acho que a 

gente está falando de situações distintas”. Dr. 

Marco Aurélio Martins: “Eu queria colocar 

para vocês uma questão. A nossa resolução 

não impõe os documentos que devem ser 

apresentados no requerimento e isso gera dili-

gências e gera uma dificuldade para dar o pa-

recer porque, em regra, a gente tem que dili-

gencias junto ao interessado para obter essa 

documentação. A partir do momento a gente 

está pensando em julgar conjunto, eu entendo 

a situação da Adriana, que foi colocada, até 

porque a gente decidiu que seria por depen-

dência a ela, mas a gente pode entrar num ci-

clo aonde a pessoa que foi mais célere, ou que 

por um motivo ou por outro apresentou pri-

meiro, e no caso do Rafael, por exemplo, o pro-

cesso já está maduro, passou pelo Parecer da 

Corregedoria, já foi colocado para o relator, eu 

acho que a gente pode prejudicar os demais. 

Eu realmente, na época do Fernando, não es-

tava no conselho, eu não acompanhei o que foi 

que aconteceu. Mas, assim, o Parecer da Cor-

regedoria acaba não sendo imediato porque eu 

não me recordo, desde que eu entrei, de não 
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ter sido feito diligências. A gente tem que dili-

genciar, a fim que seja juntada documentação 

que é requerida na Resolução. Concordo que 

não há possibilidade de a gente fazer um jul-

gamento de quem deu entrada posteriormente, 

no dia posterior, antes, que foi o que acabou 

de ser colocado pelo Theo. A gente até fez um 

check list agora lá na Corregedoria dos docu-

mentos necessários. Acho que vai ser muito 

perigoso no que tange a ter uma mora proces-

sual como justificativa nossa quando a gente 

estiver vinculando a decisão de um processo 

aos demais, principalmente se não incorrer in-

versão, como é o caso do Rafael. Eu acho que 

a questão que a Adriana trouxe é válida, mas 

não sei se se aplicaria no caso concreto, aonde 

o Rafael está com o processo maduro e ele foi 

requerido anteriormente aos demais”, Dra. 

Adriana Tenuta: “Eu acho que nós temos 4 

(quatro) processos para serem julgados. Minha 

proposta seria fazer análise conjunta desses 3 

(três), colocando esses 3 (três) como sendo 

processo em análise conjuntamente com o ar-

tigo 5ª e aí a gente tem que pensar realmente 

qual que é a finalidade da resolução quando 

estabelece esses critérios para ingresso no 

programa. Seria apenas a ordem de requeri-

mento? Porque se a gente for considerar só a 

celeridade a resposta é sim, vai ser só a ordem 

de requerimento, mas, se a gente for analisar 

conjuntamente a resolução, ela fala que tem 

outros critérios para serem analisados. Então 

eu acho que a gente pode iniciar essa indaga-

ção, esse questionando, fixando que esses 4 

(quatro) processos vão ser analisados conjun-

tamente tanto considerando o artigo 2º quanto 

o artigo 5º da resolução”. Dra. Caroline 

Souza: “Como eu vou compatibilizar, Dr. Da-

nilo, Dr. Theo, Dr. Marco, como é que a gente 

compatibiliza esse julgamento só pela ordem 

sem analisar os critérios do art. 5º? Especifica-

mente o inciso II? Porque se, por exemplo, for 

o requerimento de alguém que já foi beneficiá-

rio do programa e ele protocolou antes, mas eu 

vou julgar os outros só depois. Seria indeferi-

mento nesse caso? Seria ‘olha, você já foi be-

neficiado, eu vou indeferir’. Então, eu acho que 

o artigo 2º prevê uma ordem de julgamento que 

é a ordem de requerimento, mas ele não prevê 

um critério de desempate. Para mim, os crité-

rios de desempate e os requisitos estão no art. 

5º, que é outro dispositivo da resolução. Aí é 

só essa dúvida. Como é que a gente vai com-

patibilizar esses dispositivos, entendeu?”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Eu acho que nessa situa-

ção específica, a (falha no áudio) do Rafael é 

diversa dos outros 3 (três), porque podia ter 
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sido muito anteriormente, podia ter sido instru-

ído, já ter vindo da Corregedoria com toda a 

documentação. Então ela é diferenciada. No 

meu entender, já estaria pronta para julga-

mento e não teria (falha no áudio) em relação 

a isso. E os outros 3 (três) aí sim estariam em 

outro bloco, digamos assim, (falha no áudio) de 

julgamento, mas eu acho que o processo do 

Dr. Rafael está em destaque, não é similar aos 

outros 3 (três) não, embora se trate da mesma 

matéria, mas já pela fase avançada proces-

sual, instrução, maduro para votação, eu acho 

que está numa fase que ele já merece o en-

frentamento nessa sessão. Aí os outros 3 (três) 

sim, a gente teria que pensar”. Dr. Fernando 

Mestrinho: “Se for possível, Presidente, só 

mais uma contribuição. Uma questão impor-

tante, delicada. Eu concordo com a Kanthya 

que o processo do Rafael é diferente, já está 

pronto e foi o primeiro por ordem cronológica, 

que é o mais importante. Eu concordo que teria 

julgar, mas tem de depois que fixar a tese, que 

eu acho que vai ser, digamos, resolvida na 

nova proposta de resolução que a Carol e o Ri-

cardo ficaram de fazer. Podem até pegar essa 

sua sugestão. Mas, nesse caso, se reunir os 4 

(quatro), acaba que, no caso concreto, prejudi-

caria o Rafael porque, dos 4 (quatro), é o mais 

moderno e poderia ser prejudicado na questão 

de antiguidade. Lembrando também que essa 

questão da antiguidade foi colocada num con-

texto em que eram 4 (quatro) disputando prati-

camente o mesmo processo seletivo que foi o 

caso da Larisse, do Felipe e do Leonardo Fi-

gliuolo anteriormente. Não sei se os colegas 

lembram e protocolaram, assim, algumas ho-

ras antes, ou um dia antes, era ali o mesmo 

contexto, o mesmo processo seletivo de Mes-

trado, se eu não me engano. E nesse do Ra-

fael me parece ser um processo seletivo com-

plemente diferente que ele fez. Calhou depois 

surgirem outros colegas interessados e acabar 

arrastando o processo dele. Eu acho que real-

mente o dele, por ter sido na ordem cronoló-

gica, poderia ser julgado e depois o conselho 

fixaria uma tese para os casos seguintes”. Pre-

sidente, Dr. Thiago Rosas: “Vamos votar a 

questão de ordem sobre a conjunção dos 4 

(quatro) processos acerca do pedido de estí-

mulo para serem avaliados em conjunto, ob-

servando os critérios da Resolução e fixação 

de uma tese em relação aos desempates e 

tudo mais que houver”. Dr. Leonardo Aguiar: 

“Primeiramente o Dr. Rafael tem que ser jul-

gado hoje porque ele se encontra em uma fase 

distinta dos demais e nos processos futuros, 

como já foi dito, para que seja consolidado, co-
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locado os processos para serem julgados con-

juntamente e, de preferência, com a mesma re-

latoria”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu voto pelo 

julgamento em Sessão conjunta”. Dr. Marco 

Aurélio Martins: “Eu voto pelo julgamento em 

sessão conjunta apenas dos 3(três) processos 

que estão com a Adriana e o julgamento do Ra-

fael, que já está maduro, na data de hoje”. Dra. 

Adriana Tenuta: “Só uma correção. Só para 

dizer que eu não estou com os 3 (três) proces-

sos. Eu estou com 2 (dois)”. Dr. Marco Aurélio 

Martins: “Desculpa, Dra. Adriana, tem razão. 

Perdão”. Dr. Danilo Penha: “Eu acompanho o 

Dr. Leonardo para julgamento nessa Sessão 

em relação ao processo do Dr. Rafael Maia”. 

Dra. Caroline Souza: “Eu voto pelo julga-

mento em conjunto. Eu entendo que não tem 

como a gente analisar só a questão do proto-

colo e eu não tenho como afirmar, abstrata-

mente, sem olhar o processo, se ele está ma-

duro ou não para julgamento, só porque ele en-

trou na Pauta. Então, a minha análise seria, o 

meu voto, na verdade, é o julgamento con-

junto, respeitado, nesse dia do julgamento, a 

ordem de apresentação dos pedidos. Aí a 

gente consideraria nisso as peculiaridades do 

art. 5º”. Dra. Pollyana Vieira: “Eu voto pelo 

processo do julgamento do Dr. Rafael Maia 

hoje”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Também 

acompanho o Dr. Leonardo, Dr. Marco, Dra. 

Pollyana”. Dr. Felipe Mestrinho: “Eu acompa-

nho o voto do Dr. Leonardo, tanto porque o pe-

dido do Dr. Rafael Maia foi feito em um con-

texto bem anterior e também compartilho do 

entendimento do Dr. Danilo de que não vai ha-

ver prejuízo o julgamento dele por ter sido o 

primeiro. Acompanho o Dr. Leonardo”. Dr. 

Theo Eduardo da Costa: “Acompanho o Dr. 

Leonardo”. Dr. Thiago Rosas: “Eu vou votar 

para unificar os 4 (quatro) processos”. Por mai-

oria, o Colegiado acompanhou o voto do 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Leonardo Cunha e 

Silva de Aguiar, vencido os votos dos Exmos. 

Sr. Conselheiros Dra. Adriana Monteiro Ramos 

Tenuta, Dra. Caroline Pereira de Souza e Dr. 

Thiago Nobre Rosas, que votaram pela reu-

nião dos 4 (quatro) processos para julgamento 

em sessão única. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Agora sim, Dr. Theo, vamos para o rela-

tório”. Dra. Caroline Souza: “Só um pouco, 

porque o Leonardo falou em julgamento do Ra-

fael hoje e os demais serem distribuídos para 

um mesmo relator, só que, nesse caso aí, já 

tem relatoria diversas. Ele está sugerindo que 

nas próximas todos os pedidos vão para um 

mesmo relator? Eu não entendi”. Dr. Leo-

nardo Aguiar:  “Eu falei nesse sentido real-

mente. Como apareceram vários pedidos no 
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mesmo sentido, com o mesmo objeto, de cole-

gas buscando participar desse programa, seria 

interessante um só relator para analisar todos 

os pedidos. Lógico, obedecendo-se, já cri-

ando-se esse período de inscrição anual para 

os interessados desse Programa. Um mesmo 

relator e o relator analisaria cada pedido para 

evitar esse tipo de discussão dizendo ‘ah, um 

entrou depois, o outro está mais maduro, ou 

não está maduro, ou pode ser julgado hoje ou 

julgado amanhã’. Para evitar esse tipo de dis-

cussão que nós estamos travando hoje”. Pre-

sidente, Dr. Thiago Rosas: “Erika, desses úl-

timos 3 (três) processos que remanesceram, 

quem é o prevento, que foi o primeiro que foi 

distribuído?”. Secretária, Erika Folhadela: 

“Do Dr. Leonardo e do Dr. Fernando foram dis-

tribuídos para Dra. Adriana porque se decidiu 

que eram conexos por ser a mesma matéria”. 

Dra. Adriana Tenuta: “Eu só acho que a gente 

não pode confundir, assim, porque foram 4 

(quatro) pedidos diferentes, com análises dife-

rentes. Na verdade, o que a gente quer anali-

sar, quando pede o julgamento em sessão 

conjunta, é quem vai ter preferência para essa 

vaga. Então, é o que a gente fala. Não é só 

ordem de requerimento que vai ser levado em 

consideração. O artigo 5º todo tem que ser 

analisado. Então eu penso que a primeira 

Questão de Ordem foi respondida. O Dr. Ra-

fael Maia vai ser julgado hoje. E a segunda 

Questão de Ordem, os demais seriam julgados 

na mesma sessão, observando o artigo 5º?”. 

Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Então essa é 

segunda Questão de Ordem que a senhora 

trouxe, que implica naquela questão que a Dra. 

Carol também colocou. A sua proposta, Dra. 

Adriana, na segunda Questão de Ordem, é que 

se unifiquem esses 3 (três) últimos?”. Dra. 

Adriana Tenuta: “O meu pedido vai ser o 

mesmo. O julgamento dos 4 (quatro), que não 

se consagrou vitorioso, o meu voto foi minori-

tário. Passando para o segundo pedido de or-

dem, eu continuo com pedido de sessão con-

junta dos pedidos remanescentes observados 

os critérios de desempate do art. 5º, que eu 

continuo achando que deveria ser analisado 

em todas as situações, mas limitado aos 4 

(quatro) processos, para não ficar abrindo, 

também, demasiadamente e não ter prazo 

para término”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Então vamos iniciar a votação a segunda 

Questão de Ordem que a Dra. Adriana acabou 

de colocar”. Dr. Leonardo Aguiar: “Dr. Thi-

ago, só resume para mim a segunda Questão 

de Ordem”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “A 

segunda Questão de Ordem indica que se uni-
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fiquem os 3 (três) últimos processos para apre-

ciação conjunta cotejando-se o artigo 5º que 

são os desempates da Resolução do Estímulo 

ao Aperfeiçoamento”. Dra. Adriana Tenuta: 

“Rapidinho, Thiago, só permanecendo cada 

um na sua relatoria, né?”. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Era isso que eu ia dizer. Perfeito, 

Dra. Adriana. Dr. Leonardo, a votação está 

com o senhor”. Dr. Leonardo Aguiar: “Mante-

nho o julgamento conjunto dos 3 (três) últimos 

processos que restam”. Dra. Adriana Tenuta: 

“Julgamento conjunto com relatorias diferen-

tes”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu queria só 

primeiramente destacar que isso não é Ques-

tão de Ordem do processo agora do Rafael, já 

que a gente votou na primeira Questão de Or-

dem destacando ele dos demais, mas acho 

que tem que ser enfrentado o quanto antes 

possível e eu concordo que, nessa situação, 

até que, como o Leonardo colocou anterior-

mente, eu acompanho o Leonardo, que tem 

ser julgamento conjunto e em relatoria diver-

sas, porque senão fica muito pesado para o 

Defensor. Então eu entendo que não é uma 

Questão de Ordem no processo do Rafael, 

porque ele foi destacado dos demais e acom-

panho o Leonardo”. Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “A Dra. Adriana pediu a palavra, pode 

terminar a sequência ou a senhora quer falar 

logo?”. Dra. Adriana Tenuta: “Não, é só para 

dizer que a Questão de Ordem iniciou porque 

tinha pertinência com o voto do Dr. Rafael, mas 

essa Questão de Ordem pode ser suscitada a 

qualquer momento, não necessariamente ha-

vendo a necessidade de pertinência”. Dr. Da-

nilo Penha: “Dra, eu vou votar deferente-

mente. Nem pela concessão da Questão de 

Ordem nem pela não concessão, mas pela 

prejudicialidade dela, porque eu entendo que 

não guarda qualquer relação com o processo 

hoje em pauta. Como é que nós vamos decidir 

aqui, a meu ver, devida vênia, Dra. Adriana, 

como é que nós vamos decidir aqui uma Ques-

tão de Ordem que envolve processos que se-

quer estão em pauta? Então, entendo pela não 

recepção, pela prejudicialidade dessa Questão 

de Ordem, Presidente”. Dr. Fernando Mestri-

nho: “Presidente, se me permite, vou tentar 

contribuir mais um pouco com essa questão, 

porque eu acho que o que a Dra. Adriana está 

colocando, de fato, é muito importante. A reso-

lução prevê um critério de desempate e a Dra. 

Adriana está colocando ‘poxa, mas esse crité-

rio só se aplica se ele for protocolado no 

mesmo dia?’ e eu acho que isso é uma ques-

tão, de fato, relevante. Só que eu me manifes-

tei, apesar de não votar, me manifestei para o 

caso do Rafael ser votado logo porque o dele 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 53/158 

 

 

  

 

é um exemplo, digamos assim, do outro ex-

tremo. Embora o dele não foi protocolado no 

mesmo dia, foi protocolado em um período 

completamente diferente, pelo que eu entendi. 

Então eu acho importante o Conselho fixar 

uma tese sobre isso que a Dra. Adriana colo-

cou, se o artigo 5º, que traz critérios de desem-

pate, só vai aplicar se os pedidos forem formu-

lados no mesmo dia, que me parece, de fato, 

uma interpretação muito restrita, já que, no 

mesmo programa, um faz o pedido de ingresso 

no Programa de Estímulo em um dia, no dia 

seguinte há um novo pedido e aí não vai haver 

o critério de desempate para dois defensores 

que estão buscando ingresso do Programa de 

Estímulo e participam do mesmo programa de 

Mestrado ou Doutorado? Eu concordo com a 

preocupação da Adriana, mas acho que ela 

não se aplica no caso do Rafael porque, enfim, 

já era um pedido formulado muito antes. Mas, 

então, a proposta, a contribuição que eu queria 

dar é que o Conselho fixasse uma tese acerca 

da extensão, ou digamos assim, do quão 

abrangentes são os efeitos do artigo 5º para 

fins de desempate. Se só vale para pedidos de 

ingresso no Programa de Estimulo protocola-

dos no mesmo dia ou para defensores que 

querem ingressar no mesmo programa, enfim, 

fixar uma tese abstrata para solucionar os ca-

sos futuros para não chegar nesse ponto que 

nós estamos hoje de ter que analisar, pegar 

um pouco do caso concreto. Então eu compar-

tilho da preocupação da Dra. Adriana e acho 

que é importante sim o Conselho fixar uma 

tese”. Dra. Caroline Souza: “Eu entendo que 

tem relevância e tem pertinência a questão de 

ordem a Questão de Ordem, até porque a 

gente já iniciou isso. Se a gente não analisar 

agora, a gente vai analisar na próxima reunião. 

Ela pode ser suscitada, sim, a qualquer mo-

mento e tem pertinência porque a gente está 

analisando a resolução abstratamente, em-

bora esteja relacionado a processos que não 

estão na pauta, mas a gente está aqui anali-

sando a Resolução e não a situação específica 

de cada requerimento, de cada pedido, de 

cada colega. Então eu voto pelo conhecimento 

da Questão de Ordem, pelo julgamento con-

junto e concordo também com o Fernando no 

sentido de que a gente precisa fixar uma tese 

de quando vai ser aplicado, porque, pra mim, 

esse artigo 5º é o que a gente tem que analisar. 

O artigo 2º, da ordem dos requerimentos, é 

uma questão de momento de julgamento, 

quando é que eu vou julgar, mas a gente tem 

que analisar sempre os requisitos que, pra 

mim, estão expressos no art. 5º. Se forem no 
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mesmo dia, a gente vai usar o art. 5º, mas, se 

forem em dias diversos, a gente vai simples-

mente analisar ele isoladamente, sem os de-

mais pedidos, e as demais peculiaridades, por 

exemplo, a pessoa ter o prazo, ser estável, en-

fim, os requisitos que estão nos outros, não ser 

beneficiário do programa, então eu acho de ex-

trema relevância. Como existem processos em 

pauta e a Resolução ainda não foi revista, essa 

que está valendo, eu acho que a gente tem que 

enfrentar isso sim e, se não for nesse mo-

mento, vai ser na próxima reunião, aí vai in-

gressar dois processos que estão na pauta, aí 

a gente vai voltar para a mesma questão por-

que o quarto processo não está sendo julgado, 

não está sendo analisado. Então eu acho que, 

quanto antes a gente enfrentar isso, é melhor 

para os nossos colegas, entendeu? Eles que 

têm interesse em ser beneficiários do Pro-

grama e aí a gente está sendo transparente 

nos nossos critérios, nas nossas decisões. En-

tão, eu acho que tem sim total pertinência a 

gente analisar tudo isso”. Dra. Pollyana Vi-

eira: “Desde a primeira Questão de Ordem eu 

entendo que, realmente, esse artigo 5º, inciso 

II, traz uma questão muito importante a ser en-

frentada. Eu acredito que o processo do Rafael 

realmente é peculiaridade, por isso deveria ser 

julgado hoje, contudo a gente não pode deixar 

mais essa questão sem ser resolvida. Então, 

nesse caso específico, a gente tem que julgar 

os 3 (três) conjuntamente e já fixar uma tese a 

respeito desse art. 5º, essas questões de de-

sempate, enquanto não é feita uma nova reso-

lução para valer nos outros casos, porque re-

almente essa resolução abre um vácuo muito 

grande a respeito dessas questões. Então eu 

voto para que seja julgado os 3 (três) conjun-

tamente”. Dra. Kanthya Pinheiro: “De fato, eu 

acho que já está superada a questão do Dr. 

Rafael, que é um processo e um contexto com-

pletamente diferenciado, então deve ser vo-

tado hoje. E, em relação ao que o Danilo falou, 

realmente soa estranho a gente julgar uma 

questão de ordem de processo que sequer 

está colocado em pauta em votação. Mas, fa-

zendo uma ponderação, até pegando o gancho 

do que a Carol falou, do que a Pollyana falou, 

uma ponderação pela morosidade, uma pon-

deração pela uma hora outra a gente que en-

frentar o tema e isso iria causar prejuízo de mo-

rosidade para os interessados, eu acho sim 

que a gente tem que enfrentar a questão, en-

tão voto para que sejam julgados em conjunto 

os outros 3 (três) e o Conselho fixar, real-

mente, esse novo entendimento dessa resolu-

ção, que realmente merece ser revista”. Dr. 

Felipe Mestrinho: “Eu só queria confirmar 
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uma informação. Qual foi, nesses 3 (três) últi-

mos pedidos, quando que eles foram propos-

tos, quais foram as diferenças de tempo entre 

um e outro?”. Dra. Adriana Tenuta: “O que es-

tão sob minha relatoria, um foi dia 16 de no-

vembro e outro foi de 17 de novembro, menos 

de 24h”. Secretária, Erika Folhadela: “O do 

Dr. Christiano já foi esse ano, Dr. Felipe”. Dra. 

Adriana Tenuta: “Só para esclarecer. Apesar 

de ter sido distribuído ano passado, só foi dis-

tribuído para minha relatoria somente esse 

ano”. Dr. Fernando Mestrinho: “Mas houve 

redistribuição então, Dra. Adriana? Foi redistri-

buído. Vou aproveitar que eu já interrompi 

aqui, mas já vou deixar uma sugestão de tese, 

já que a Carol bem colocou e a Pollyana tam-

bém colocou. Por enquanto, a resolução que 

tem é essa e, se vierem novos pedidos, vão ter 

que ser decididos com base nessa resolução. 

Eu tenho aqui uma sugestão de fixação de tese 

de que o art. 5º deve ser aplicado como critério 

de desempate para defensores e defensoras 

que queiram ingressar no Programa de Estí-

mulo referente ao mesmo Programa de Mes-

trado, que é caso, não concreto, mas pen-

sando em abstrato, que é no caso concreto, do 

Fernando Prestes e do Leonardo Figliuolo, são 

o mesmo, pedindo para ingressar no mesmo 

programa de Mestrado ou Doutorado e com 

poucas horas de diferença entre um pedido e 

outro, acabou virando o dia, mas me parece 

que é importante que esses dois sejam anali-

sados conforme o art. 5º e, para não ficar essa 

análise casuística, que se fixe uma tese de 

que, por exemplo, que é minha sugestão, o art. 

5º de aplica, ainda que tenham sido protocola-

dos em dias diferentes, mas referentes ao 

mesmo programa de pós-graduação. Nesse 

caso, Presidente, só concluindo, uma conse-

quência prática dessa tese, se for o caso do 

Conselho adotar, é só uma sugestão, o Dr. 

Christiano não entraria na reunião dos proces-

sos do Leonardo e do Fernando, por exemplo, 

já que foi protocolado no seguinte, quase dois 

ou três meses depois. Então evita também a 

junção de processos que não tem nada a ver 

um com outro. Assim, pelo menos do ponto de 

vista temporal. Quando do Fernando Prestes e 

do Leonardo Figliuolo foram protocolados com 

horas de diferença, o do Christiano, que foi 

protocolado no ano seguinte, para outro Pro-

grama. Então, me parece que evitaria uma reu-

nião (falha no áudio)”. Dr. Felipe Mestrinho: 

“Eu voto pela reunião dos 3 (três) e eu estou 

tentando buscar alguma solução prática para 

propor a tese porque eu tiro pelo meu caso. Fo-

ram feitos 4 (quatro) pedidos. O meu, do Leo-

nardo e da Larisse e depois veio o do Maurílio, 
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dentro de um prazo curto e a gente estava em 

programas diferentes. Então talvez limitar o 

programa e todos disputando iria faltar uma 

vaga. Foi dentro de um prazo curto, mas de 

programas diferentes. Então limitar ao mesmo 

programa, talvez não atenderia. Então talvez a 

fixação de um determinado período de tempo, 

que forem apresentados dentro, assim, não 

sei, de 30 (trinta) dias, mas mesmo assim é 

meio difícil. Então realmente eu acho que o 

ideal seria ter essa alteração e, nesse meio 

tempo, fixar um determinado prazo. Dentro dos 

que forem apresentados em um intervalo de 30 

(trinta) dias não serão analisados juntos, mas 

eu voto pela reunião dos 3(três)”. Presidente, 

Dr. Thiago Rosas: “Erika, eu vou solicitar, 

para ficar registrado aqui no áudio que esses 

processos tenham prioridade para que eles ve-

nham para a próxima reunião. A gente pode 

verificar, a partir de amanhã, os posiciona-

mento deles e a gente tentar agilizá-los’. Se-

cretária, Erika Folhadela: “Dr., eu já posso 

lhe informar o posicionamento deles. Acabei 

de ver o próton e eu vi que a Corregedoria en-

caminhou a resposta do Dr. Leonardo Fi-

gliuolo, então amanhã mesmo eu já encaminho 

para a relatoria. O que que acontece? Quando 

eu devolvo o processo, o relator tem 15 

(quinze) dias para entregar o processo para 

entrar na pauta. Coincidentemente, nós temos 

15 (quinze) dias, então o Dr. Leonardo Aguiar 

está ok. A Dra. Adriana, como eu só vou enviar 

para ela amanhã, ela vai ter 15 (dias) relatar e 

não coincide com a próxima reunião”. Dra. 

Adriana Tenuta: “O do Dr. Fernando Prestes 

que já está comigo com certeza, na próxima 

sessão, se o do Dr. Leonardo já estiver junto, 

já posso apresentar”. Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “Então podemos deixar combinado 

dessa forma? Porque aí a gente enfrenta já na 

próxima sessão e já resolve isso”. Acordado 

com ambos os relatores. Dr. Theo Eduardo 

Ribeiro da Costa: “Presidente, eu vou seguir 

o Danilo. Uma vez julgada a primeira prejudici-

alidade, a segunda questão de ordem resta 

prejudicada. Eu gostaria de ressaltar, Presi-

dente, que eu não tenho dúvida da importância 

da questão aqui debatida, até porque todo pro-

cesso de inscrição de ingresso do Programa 

Estímulo ao Aperfeiçoamento surgem vários 

problemas. Problemas estes causados pela 

Resolução, que não foi uma Resolução bem 

redigida e causa muitos problemas. Por isso 

mesmo eu vejo com preocupação uma votação 

oral, sem um voto escrito de uma questão de 

ordem dessa natureza e ainda de processos 

que não estão mais vinculados ao processo 

que está sob julgamento. Então, por isso, eu 
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vejo que eu não consigo, eu não estou apto a 

dar nenhuma voto nesse momento. Houve a 

primeira votação, que decidiu pelo julgamento 

imediato desse processo que está em pauta, 

acabou prejudicando a segunda questão de or-

dem. Eu acho que isso deve ser tratado em 

voto escrito, pode ser tratado no voto da pró-

pria Dra. Adriana quando entrar em pauta o 

processo dela e aí sim, a partir de um voto es-

crito, bem elaborado, onde todos os conselhei-

ros podem ter um tempo maior para elucidar 

essa questão, que é complexa, por isso eu 

acompanho o Danilo”. Presidente, Dr. Thiago 

Rosas: “Eu também voto pelo julgamento dos 

3 (três) na próxima reunião, então, por maioria, 

essa questão foi aprovada. Na próxima sessão 

nós teremos a avaliação dos 3 (três) processos 

em conjunto e o Conselho vai fixar teses, en-

frentar a problemática e dar uma solução ao 

caso”. Passou-se à leitura do voto pelo Relator. 

Abertas as discussões: Dra. Adriana Tenuta: 

“O percentual é 100%, né? Porque a nota do 

CAPES é 6, do programa”. Dr. Theo Eduardo 

da Costa: “Sim”. Dra. Adriana Tenuta: ‘Só po-

dia deixar mais claro, mas é critério seu. Por-

que vai custear, deixar claro que a Instituição 

vai custear 100% (cem por cento)”. Dr. Theo 

Eduardo da Costa: “Tem razão, é bom deixar 

claro. Eu vou acrescentar no final o reembolso 

de 100% (cem por cento) do Programa em ra-

zão da nota máxima do CAPES”. Por unanimi-

dade, o Colegiado acolheu o voto do Exmo. Sr. 

Relator que votou pela possibilidade de in-

gresso do Excetíssimo Defensor Público RA-

FAEL ALBUQUERQUE MAIA no programa de 

estímulo ao aperfeiçoamento, desde que seja 

realizada a assinatura do compromisso pre-

visto no art. 90, VII da Resolução n°019/2013, 

com custeamento de 100% do reembolso em 

razão da pontuação 6 (seis) na CAPES do Pro-

grama de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ci-

ência Jurídica da UNIVALI. 2) PROCESSO Nº 

20000.000493/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: FERNANDO FIGUEIREDO PRES-

TES. ASSUNTO: PROPOSTA DE RESOLU-

ÇÃO. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 

POLLYANA SOUZA VIEIRA. Lido o Relatório 

e voto, as discussões foram abertas. Dra. Ca-

roline Souza: “Tem a proposta da modifica-

ção?”. Dra. Pollyana Vieira: “Tem no pro-

cesso, Carol. Na realidade, nos dois itens que 

eu coloquei no relatório é exatamente com as 

palavras do requerente e a proposta ficou um 

pouco confusa, quando eu li a primeira vez, e 

aí eu entrei em contato com o requerente para 

entender o motivo do requerimento e aí ele fa-

lou dessa descontinuidade em relação aos 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 58/158 

 

 

  

 

dias. Então, por exemplo, mesmo que não hou-

vesse ato administrativo, a proposta dele é que 

haja publicação e disponibilização do diário, 

mesmo sem atos, como que se o Diário fosse 

publicado em branco, só para ter que, naquele 

dia, houve uma disponibilização do diário sem 

conteúdo. E a Secretaria deixou claro que o 

número é verificado, o número é contínuo, 

aquele número que sai no diário. Então a se-

gurança jurídica pode ser verificada porque ele 

é contínuo e, em relação às imagens, eu 

achei”. Dra. Caroline Souza: “Eu li o relatório 

que o setor responsável pela publicação fez 

nos autos e eles falam só da medida, que po-

deria colocar as imagens, mas que a medida 

teria que adequar com o tamanho, uma fonte”. 

Dra. Pollyana Vieira: “Isso. Ele faz uma pro-

posta diferente que foram aquelas medidas 

que eu coloquei. No entendimento dele, deve-

ria ser publicado, para democratizar o acesso 

ao diário oficial, imagens parecidas com as que 

a gente publica em atos de defensores públi-

cos. Então ele colocou que isso demonstraria 

uma maior democratização para os assistidos 

entenderem o que a gente está expondo. Mas 

eu acredito que o diário oficial não se presta a 

esse fim, para isso a gente tem o site da De-

fensoria, e foi disponibilizado um diário oficial 

com ato normativo do plano de retomada em 

que, no anexo, tinha imagens que são permiti-

das. Então não é que haja uma proibição de 

publicação de imagens na resolução, não 

existe isso”. Dra. Caroline Souza: “Ela nem 

fala, né? Ela como é a fonte, ela fala lá os re-

quisitos e os critérios”. Em votação, por unani-

midade, o Colegiado acolheu o voto da Exma. 

Sr. Relatora que votou pelo não acolhimento 

do pedido de alteração da Resolução n. 

003/2018 CSDPE-AM, nos dois itens propos-

tos. 3) PROCESSO Nº 20000.000046/2019-

DPE/AM. INTERESSADO: POLLYANA 

SOUZA VIEIRA. ASSUNTO: PRONTUÁRIO 

INDIVIDUAL. CONSELHEIRA-RELATORA: 

DRA. CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. Após 

lido o relatório e o voto, abriram-se as discus-

sões. Dra. Pollyana Vieira: “Presidente, não é 

discussão, mas eu queria aproveitar o mo-

mento e vou ser muito breve, porque essa reu-

nião já se alongou bastante, especialmente 

nesse tema, mas para ressaltar meu agradeci-

mento, minha gratidão pela Defensoria Pú-

blica, que foi fundamental nesse momento que 

eu decidiu fazer um Mestrado, ressaltar a im-

portância do Programa. Cabe muito ao Defen-

sor e à Defensora levar esse estudo ao aper-

feiçoamento adiante, só que o estímulo da Ins-

tituição é muito importante e faz muita dife-

rença em relação tanto à vida acadêmica, que 
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é um outro mundo que muitos de nós, antes de 

entrar, desconhecem, como na vida profissio-

nal, na atividade fim, faz muita diferença nas 

nossas peças, nas nossas atuações e nas nos-

sas discussões, especialmente quando nós va-

mos falar representando a Defensoria Pública. 

Abre-se um campo muito grande de conheci-

mento e ampliação da consciência em relação 

não só ao tema específico da dissertação, mas 

em relação a todo campo de conhecimento 

que a gente consegue adquirir perante um 

curso de Mestrado, de Doutorado, de Pós-Gra-

duação. Então, muito obrigada, Defensoria, e 

que este Programa continue porque é muito 

importante para nós”. Dra. Caroline Souza: 

“Eu gostaria só de parabenizar a Polly, foi o 

meu voto, eu imagino que deva ser difícil con-

ciliar o trabalho com o curso de Mestrado e ela 

ainda estava, na época, no NUDEM, um Nú-

cleo que atuou ativamente, que exige bastante. 

Então, assim, parabenizar o esforço e eu tenho 

certeza que essa especialização vai acrescen-

tar e muito, e ela vai ajudar muitos e muitos as-

sistido. Achei o tema interessantíssimo, pen-

sando até nos nossos assistidos, desconheço 

que o Estado oferte esse tipo de política pú-

blica para os menos desvalidos, para os nos-

sos assistidos. Então é isso. Parabenizar pelo 

esforço, pela aprovação com êxito e desejar 

sucesso profissional”. Por unanimidade, o Co-

legiado acolheu o voto da Exma. Sra. Relatora 

que votou atestando a regularidade do pro-

cesso de Acompanhamento do Programa de 

Estímulo ao Aperfeiçoamento, nos termos da 

Resolução 19/2013-CSDPE/AM da Exma. Sra. 

Defensora Pública Dra. Pollyana Souza Vieira. 

Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Dra. 

Pollyana, parabéns, que Deus abençoes a se-

nhora nessa nova etapa de Mestre que soma 

muito à Defensoria Pública. Nós temos a honra 

de termos muitos Mestres na Defensoria, é 

uma alegria, é um sonho de consumo meu 

também, um dia eu vou encarar. É necessário 

e parabéns novamente”. Dr. Fernando Mestri-

nho: “Presidente, quero parabenizar a Polly 

também e dizer que pude ser companheiro da 

Pollyana nessa jornada, fui da sala dela e ela 

foi uma aluna exemplar. Ela não pode dizer o 

mesmo de mim ela foi brilhante desde o início 

do Mestrado. Então dar os parabéns a essa im-

portante vitória, que é uma vitória da Defenso-

ria Pública na qualificação dos Membros”. E 

por não haver mais nada a ser discutido, o 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior 

deu a presente sessão por encerrada, às 16h. 

Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Execu-

tiva do Conselho Superior, degravei e digitei a 

presente ata, que vai por todos assinadas.  
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PORTARIA N.º 481/2021-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 
20000.003132/2021-33, datado de 
01.06.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Pú-
blico: 

Nome: ALDENER MACIEL DA SILVA 

Cargo: Auxiliar I de Defensoria 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manacapuru/AM  

Período: 01 e 02.07.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2 (duas diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 384,39 
3. Valor das Diárias: R$ 768,78 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 
153,75 
5. Valor total das Diárias: R$ 922,53 

Objetivo / Justificativa: 
Realizar transporte da Defensora Pública 
Dra. Caroline Braz que participará como pa-
lestrante em evento promovido pelo Conse-
lho Tutelar de Manacapuru, direcionado às 

mulheres e adolescentes vítimas de violên-
cia doméstica. 

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS REALIZADA NO DIA 22 DE 
ABRIL DE 2021 

 
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de 

dois mil e vinte e um, às 14:10h, por videocon-

ferência, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o 

Conselho Superior, eleito em 29 de novembro 

de 2019 e empossado em 10 de janeiro de 

2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor 

Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, 

Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. 

Conselheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre 

Rosas e Dr. Marco Aurélio Martins da Silva, 

pela 1ª Classe:  Dra. Adriana Monteiro Ramos 

Tenuta e Dr. Leonardo Cunha e Silva de 

Aguiar; pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ri-

beiro Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; 

pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fer-

nandes Moreira da Costa e Dr. Felipe Figuei-

redo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. 
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Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dra. Kanthya 

Pinheiro de Miranda. Presente o  Presidente da 

Associação dos Defensores Públicos do Ama-

zonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público 

Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Pre-

sentes os Exmos. Srs. Defensores Públicos Dr. 

Fernando Figueiredo Prestes, Dr. Christiano 

Pinheiro da Costa e Dr. Leonardo Figliuolo, os 

servidores Guilherme Bedido, Andrezza Silva 

Damasceno  e Caroline Simonetti Ortiz. Cons-

tatado o quórum regular de funcionamento do 

Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reu-

nião e o Conselho passou a deliberar. EXPE-

DIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 2ª RE 

– 2020 E ATA DA 3ª RO – 2021. O início da 

reunião não consta no link do Youtube nem 

tampouco na gravação backup realizada pelo 

Setor de Tecnologia. Assim, inicia a gravação 

pelo link do YouTube: Dra. Adriana Tenuta: 

“... mas lá eu confirmei que realmente está es-

crito e até fiz umas considerações, umas para-

benizações para o colega que não estão inse-

ridas na 3ª Ata. Então eu gostaria que fosse 

inserido”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok, 

obrigado, Dra. Adriana. Erika, só falta inserir 

esses pontos relatados pela Conselheira”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Desculpe, Dr. Ricardo, eu 

só gostaria de ratificar a informação porque a 

Dra. Adriana teve uma conversa nessa reu-

nião, justamente foi comigo, eu que estava na 

Relatoria do processo do Dr. Fernando Mestri-

nho e eu confirmei realmente que a parcela 

dele ia até maio. Eu lembro e recordo e real-

mente foi dito, Dra. Adriana”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Obrigado, Dra. Kanthya. En-

tão a Erika pode fazer a correção e aí a Ata 

está aprovada porque não houve mais ne-

nhuma manifestação e os ajustes a gente pode 

ir validando com a inclusão”. II - COMUNICA-

ÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSE-

LHEIROS. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Eu tenho duas comunicações. A primeira é 

apenas para comunicar aos Conselheiros, às 

Conselheiras e também aos Defensores e De-

fensoras e servidores, que estejam acompa-

nhando de forma online, que, no dia 18 de 

maio, nós inauguraremos mais um Polo da De-

fensoria Pública, o Polo do Purus, cuja sede é 

no município de Lábrea, e esse Polo vai abar-

car os municípios do entorno como Canutama, 

Boca do Acre, Pauini e Tapauá. E, além disso, 

nós estamos construindo o nosso planeja-

mento estratégico para 2021-2024 e, nesse 

contexto, estamos com uma pesquisa que per-

mite a participação, sobretudo a contribuição 

de todos os membros, servidores, servidoras, 

para o futuro e para que possam demonstrar 
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como que querem a Defensoria Pública no fu-

turo, qual é o caminho que nós devemos tra-

çar, para onde avançar e, sobretudo, onde nós 

poderemos aprimorar nossos serviços e nossa 

atuação. Então, eu pediria aos nossos conse-

lheiros e conselheiras, sobretudo também 

quem nos acompanha de forma online, que 

preencham esse questionário que foi disponi-

bilizado e, mais do que isso, que conversem 

com seus colaboradores para que eles tam-

bém façam esse preenchimento porque essas 

informações, meus amigos e minhas amigas, 

serão essenciais para o crescimento e desen-

volvimento e, sobretudo, para o aprimora-

mento dos serviços da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas. Essas eram as comuni-

cações do Presidente”. Dr. Arlindo Gonçal-

ves: “Rapidamente, Presidente, só para infor-

mar aos conselheiros e demais defensores, 

que estiverem acompanhando a reunião, a 

nossa Associação, no fim da semana passada 

fez 34 (trinta e quatro) anos e nós lançamos o 

site da Associação que era um projeto nosso, 

que já estava encaminhado desde o final do 

ano passado e conseguimos, na semana de 

aniversário da Associação lançar o site que vai 

ser mais uma ferramenta de comunicação, 

tanto com associados e associadas, mas tam-

bém com a sociedade em geral. Então, no site 

da Associação vão ter notícias associativas 

mas também notícias de atuação de defenso-

res e defensoras públicas que tiverem se des-

tacado. Mais uma oportunidade de mostrar 

para a sociedade também o papel da Defenso-

ria Pública e também vamos disponibilizar um 

banco de dados, já está sendo disponibilizado, 

na verdade, com artigos, dissertações e teses 

feitos por associados, alguns links de inte-

resse, banco de mídia contendo fotos e áudio, 

vídeo, de eventos realizados pela Associação. 

Na verdade, é uma memória para a nossa As-

sociação, a gente só tinha até então as redes 

sociais, mas agora vamos ter o site próprio. 

Cada associado vai poder se cadastrar. Na 

verdade, todos já estão cadastrados, mas vão 

poder alimentar o seu perfil, vai ter o perfil dos 

associados. Enfim vai ter uma série de infor-

mações, os convênios também vão estar dis-

poníveis lá, que era algo que a gente tinha uma 

dificuldade para organizar, ficou melhor para 

os associados entenderem quais os convênios 

estão vigentes e o próprio fornecedor conveni-

ado vai poder consultar no site se a pessoa que 

se direciona a ele é um defensor público asso-

ciado, ficou bem simples consultar pelo nome 

ou pelo CPF. A gente tinha um trabalho aí bem 

manual que era feito e terminava que era até 

um pouco falho. Enfim, o site foi lançado agora, 
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a gente espera aprimorar bastante, mas é uma 

informação que eu queria já deixar para todos”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Parabéns, 

Dr. Arlindo. Parabéns pelas ações e, principal-

mente, parabéns pelos 34 anos da nossa As-

sociação estadual”. IX – DISTRIBUIÇÃO DE 

MATÉRIA: 1) PROCESSO Nº 

20000.001831/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: DRA. REGINA JANSEN SIMÕES.AS-

SUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

004/2019-CSDPE/AM. Distribuído, por sorteio 

eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thi-

ago Nobre Rosas para relatoria. 2) PRO-

CESSO Nº 20000.001840/2021-DPE/AM. IN-

TERESSADA: MONIQUE CRUZ CASTEL-

LANI. ASSUNTO: PROCESSO DE PROMO-

ÇÃO PARA 1ª CLASSE DA CARREIRA DE 

DEFENSOR PÚBLICO. Distribuído, por sor-

teio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 

Danilo Germano Ribeiro Penha para relatoria. 

3) PROCESSO Nº 20000.001955/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: FERNANDO FI-

GUEIREDO PRESTES. ASSUNTO: PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE 

DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Pollyana Souza Vieira para 

relatoria. 4) PROCESSO Nº 

20000.0011957/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: ANTONIO CAVALCANTE DE ALBU-

QUERQUE JUNIOR. ASSUNTO: PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE 

DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza 

para relatoria. 5) PROCESSO Nº 

20000.001960/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: VITOR KIKUDA. ASSUNTO: PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE 

DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. 

Conselheiro Dr. Thiago Nobre Rosas para re-

latoria. 6) PROCESSO Nº 

20000.001961/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: ARTHUR SANT’ANNA FERREIRA 

MACEDO. ASSUNTO: PROCESSO DE PRO-

MOÇÃO PARA 1ª CLASSE DA CARREIRA 

DE DEFENSOR PÚBLICO. Distribuído, por 

sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro 

Dr. Theo Eduardo Ribeiro da Costa para rela-

toria. 7) PROCESSO Nº 20000.001963/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: EDUARDO CÉ-

SAR RABELLO ITUASSÚ. ASSUNTO: PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE 

DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. 

Conselheiro Dr. Leonardo Cunha e Silva de 
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Aguiar para relatoria. 8) PROCESSO Nº 

20000.001988/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: RAIMUNDO SÉRVULO LOURIDO 

BARRETO. ASSUNTO: PROCESSO DE 

PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE DA CAR-

REIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. Distribu-

ído, por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. Con-

selheira Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta 

para relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓ-

RIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) ME-

RITOCRACIA – 2º TRIMESTRE 2021. RE-

QUERIMENTO: DEFENSORIA-GERAL. Após 

a apresentação, deu-se início às discussões. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, 

Guilherme, em relação às metas nós tivemos 

alguns comentários que os Conselheiros trou-

xeram e aí eu vou para o slide 4, onde a Dra. 

Adriana trouxe um ponto. Por favor, Dra. Adri-

ana, com a palavra”. Dra. Adriana Tenuta: “É 

em relação à meta das ilhas de atendimento 

cível e de Família, porque eu analisei esse tri-

mestre, esse último que foi publicado agora 

mais recentemente e analisei o último trimestre 

do ano passado e os índices permaneceram os 

mesmos. Entretanto tiveram algumas mudan-

ças. A divisão do DISK em ilhas, o que vai di-

minuir o número de ligações para a ilha de fa-

mília e cível. Na verdade, assim. Diminui o nú-

mero de ligações para a ilha de família, o nú-

mero de ligações para a ilha cível continuaria, 

em tese. Só que, no final do ano passado tam-

bém, mudou a forma de agendamento. Ela 

passou a ser online. Não sei se foi final de de-

zembro ou se foi esse ano, eu não me recordo 

com precisão. Mas, analisando os resultados 

obtidos pelo DISK cível, eu já verifico que eles 

não conseguiram alcançar essa meta e o ser-

viços foi considerado nesse momento aqui 

para a aprovação das metas do próximo tri-

mestre”. Guilherme Bedido: “Realmente, 

Dra., o desempenho da ilha cível não teve essa 

situação considerada nessa proposta de me-

tas”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Quando 

chegar lá no ajuste das metas, a gente faz essa 

correção, pode ser assim, Dra. Adriana?”. Dra. 

Adriana Tenuta: “Pode, porque aí também te-

ria que ser refeita a correção, eu entendo, e aí 

eu peço também a sua consideração, Gui-

lherme, o número de atendimentos da ilha de 

família porque já não vão mais fazer essa aten-

dimento cível e criminal como era feito anteri-

ormente a meta não fou alterada”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Projetando lá para frente, 

Guilherme, pode projetar para gente como foi 

a produtividade desse trimestre passado e a 

gente avalia na fixação das metas. O que nós 
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temos percebido aqui é que o número de liga-

ções tem sido alto, inclusive isso tem gerado 

umas filas no DISK, mas é importante que a 

gente tenha os dados para tomar uma decisão 

mais adequada. Então esse é um ponto que a 

gente tem que observar mais la na frente. 

Prosseguindo, nós temos aqui nas metas do 

inicial cível, Dra. Carol trouxe alguns questio-

namentos. E, aproveitando, gostaria de pedir 

aos Conselheiros, se não fosse muito incô-

modo, que abrissem as câmeras, porque fica 

mais fácil a comunicação, até mesmo para 

quem está acompanhando de forma online. Eu 

acho que é importante”.  Dra. Caroline Souza: 

“Eu entendo que, eu analisei agora os resulta-

dos, porque houve, como a gente atrasou (fa-

lha no áudio), e eu estava fazendo um paralelo 

com a planilha, com a divulgação do resultado 

final do primeiro Trimestre com a proposta 

apresentada. Então gera uma análise real do 

que realmente aconteceu. E aqui, por exemplo, 

chama muita atenção no atendimento inicial cí-

vel o resultado divulgado. Houve, a gente pro-

pôs uma meta no trimestre anterior e essa 

meta foi, pelos diversos critérios que a própria 

resolução diz, diminuindo. Foram se aplicando 

redutores e se aplicou mais da metade desse 

redutor. Conversei com alguns colegas para 

tentar entender hoje o que estava aconte-

cendo, e eles falaram que esse índice de ab-

senteísmo na inicial cível está muito grande. 

Foi a única defensoria que mudou sua forma 

de atendimento, de agendamento, de entrada 

do assistido. Hoje, a entrada dele, o único 

acesso dele de agendamento dele é pelo site, 

online, então eu acho que isso talvez tenha im-

pactado nesse resultado nosso e aqui na pro-

posta apresentada que queria tirar essas dúvi-

das para quando a gente fosse analisar lá em 

termos percentuais, assim, qual foi essa pro-

posta de índice de redução, considerando que 

o resultado final do primeiro trimestre houve 

uma redução de quase metade da meta que a 

gente, abstratamente, fixou lá no início. Então, 

aqui, ele está propondo uma redução, mas, em 

termos percentuais do primeiro trimestre para 

os segundo, qual é a representatividade disso. 

Então, eu não sei se a gente analisa aqui, 

nesse momento, essa era a minha dúvida, ou 

se a gente analisa lá quando a gente for os nú-

meros. Eu posso até colar lá o resultado, que 

daí a gente consegue visualizar melhor isso’. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, 

Dra. Carol. É importante até a DPLAN esclare-

cer este ponto e aí quando nós chegarmos, de 

fato, lá nesse item de fixação da meta, a gente 

possa se debruçar realmente sobre o assunto. 
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Que trouxe um cenário diferente nesse atendi-

mento inicial cível, muito mais do que o cami-

nho do agendamento online, foi que nessa se-

gunda onda da pandemia, diferentemente da 

primeira, nós suspendemos todas as ativida-

des da Defensoria Pública na parte administra-

tiva. A gente precisa dizer que, na primeira 

onda, o DISK ainda funcionou. Então, por essa 

razão, que foi possível fazer esse agenda-

mento, na segunda onda, nós paramos, inclu-

sive, o DISK e aí eu não tinha como ir para o 

modelo online do DISK, porque nós tentamos 

isso na primeira onda e deu muito problema. 

Então os agendamentos foram interrompidos. 

Quem tinha já realizado continuou fazendo e 

alguns formatos eram presenciais e eles foram 

convertidos em não presenciais, por videocon-

ferência, pelo TELEGRAM, pelos meios de co-

municação que nós colocamos à disposição da 

população. Então esse era o primeiro ponto. 

Em relação ao nível de absenteísmo, varia um 

pouco de defensoria para defensoria. Em algu-

mas defensorias iniciais cíveis, a gente tem um 

índice normal. Em outras ele acaba sendo um 

pouco mais alto. Então, de uma análise que já 

foi feita inicialmente, não nos parece que isso 

se dá em decorrência do agendamento online. 

E aí tem um ponto aí que, para mim, acaba 

sendo o diferencial que é o seguinte. O número 

de agendamentos iniciais cíveis é menor do 

que o número de agendamentos iniciais de fa-

mília. Naturalmente, se eu agendo número de 

pessoas, uma, duas, três faltam, elas repre-

sentam muito mais em termo de percentual do 

que uma falta, por exemplo, na área de família. 

E aí, claro, se a gente estivesse em condições 

normais e a entrada do assistido também nor-

malizada, caberia a cada defensoria, perce-

bendo sei absenteísmo, pedir para aumentar 

sua meta. O que tem acontecido, e isso me traz 

um pouco de preocupação, é que eu estou 

vendo que não vou alcançar a meta, eu não 

tomo nenhuma medida para alcançar a meta e, 

quando sai o resultado, eu entro com recurso 

para reduzir a meta. Essa não me parece a ra-

zão pela qual foi criado o sistema de meritocra-

cia dentro da Defensoria Pública, porque se o 

sistema foi criado para remunerar, aí a gente 

muda. A gente para a meritocracia, a gente 

acha outro caminho, encaminha um projeto de 

lei, alguma coisa nesse sentido, porque a ra-

zão para esse sistema não é remunerar. Pelo 

menos, desde o que eu acompanhei, é (falha 

no áudio) desde o início.  Agora, se a gente fi-

car só baixando meta, baixando meta, bai-

xando indicador, baixando meta, baixando 

meta, é melhor não estabelecer mais meta e 

estabelece aí o percentual de 10% (dez por 
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cento) para todo mundo”. Dra. Caroline 

Souza: “A gente tem que ponderar, Dr. Ri-

cardo, todos esses fatores porque, por exem-

plo, eu estou olhando o resultado, não estou 

nem olhando recurso, porque não sei se recor-

reram, se está no prazo, eu estou olhando o 

resultado. Do resultado, uma coisa muito im-

portante me chamou a atenção. De todos os 

órgãos de atuação, a redução, por diversos cri-

térios, pode ser isso que você falou, a gente 

estava ali no segundo pico da pandemia, que 

foi grave, parou o DISK, parou tudo, isso im-

pactou janeiro? Pode ter impactado, mas, as-

sim, se você verificar num total, o resultado to-

tal, essas defensorias especificamente foram 

as únicas que foram reduzidas muito, tipo, 

mais da metade da meta. Foi resultado da 

DPLAN, não foi o recurso do colega, enten-

deu? No próprio decorrer do trimestre, a pró-

pria DPLAN foi observando que precisava fa-

zer ajuste e ela foi fazendo ajuste e isso é 

muito válido, é importante, a própria resolução 

prevê que a DPLAN possa fazer esses ajustes, 

porque ela vai sentido o que vai acontecendo 

ali com os órgãos e ele foi ajustando. É isso 

que eu quero que a gente só analise lá, tipo 

assim, a gente vai manter? Mas aí, no decor-

rer, se reduz metade da meta, assim, tipo, 

quase metade do que a gente propôs. Então, 

por mais que a gente não diminua, mas eu 

acho que chama a atenção, na minha opinião, 

o que está acontecendo no cível, na inicial cí-

vel. É um impacto considerável, eu vejo o es-

forço dos colegas e o que eu percebo é que 

talvez, eu acho, na minha opinião, voltar o 

DISK, por exemplo, também é uma outra forma 

de ampliar o acesso do assistido que não só a 

ferramenta online. Não sei, mas eles não estão 

tendo agendamentos suficientes e o absente-

ísmo. Como ele agenda pelo site, a quantidade 

de atendimentos que são equivocados, que o 

assistido agendou ali de maneira errada é 

muito alto. Então, por exemplo, hoje eu falei 

com os colegas dos atendimentos todos que 

eles tiveram hoje, se eu pegar todas as 

DPACs, poucos conseguiram atender a me-

tade do que estava agendado hoje. Por que? 

Alguns assistidos não comparecem, que aí al-

guns colegas falam que talvez eles não conse-

guem baixar o TELEGRAM, baixar o sistema. 

Então, alguma coisa está acontecendo aí, 

nessa entrada do assistido no cível. Isso eu 

acho importante de a gente levar, discutir, con-

siderar. Não que não se reduza a meta, mas 

que se entenda, de fato, o que está aconte-

cendo porque, pelos resultados, me parece 

que ou não tem demanda ou assistido não está 
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conseguindo chegar nesses órgãos de atua-

ção e isso eu acho importante a gente ponde-

rar”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Mas isso 

nós temos ponderado, Dra. Carol. O que eu 

pontuei não foi em relação ao cível, foi em re-

lação às defensorias de forma geral. Eu trouxe 

um contexto do cível e abri, de forma geral, um 

sentimento que a gente tem percebido. Agora, 

lógico, que eventual redução, isso é avaliado a 

partir das auditorias, a partir do contato da co-

ordenação. Essas informações precisam che-

gar de forma clara para a Administração por-

que, se os defensores não trazem isso, não 

trazem isso com números, é difícil a gente dar 

uma tomada de decisão. A gente tem avaliado, 

a gente tem feito os caminhos. ‘Ah, tem muitos 

agendamentos errados’. Quantos? Quais fo-

ram? Quais foram as pessoas? Qual a defen-

soria? São essas informações que a gente tem 

começado a buscar com as defensorias, senão 

fica uma análise muito empírica e a gente não 

quer ir nesse sentido. Mas eu acho que é im-

portante o Guilherme colocar os pontos que ele 

considerou, ele e a DPLAN consideraram aí, 

para fixação dessas metas”. Guilherme Be-

dido: “Bom, Dra. Carol, nos seus questiona-

mentos, quando a senhora falou sobre a redu-

ção que ocorreu agora nesse trimestre, no pri-

meiro trimestre. Realmente, com o impacto da 

suspensão do DISK 129 e a falta de agenda 

das defensorias iniciais cíveis a partir do dia 18 

de janeiro, a DPLAN considerou, abateu os 

dias que tiveram a paralisação. Além disso, vá-

rios outros questionamentos, como exemplo 

de problemas no agendamento. Isso tudo foi 

considerado nessas metas que foram estabe-

lecidas e foram abatidas para o primeiro tri-

mestre. Com relação à proposta de metas, a 

gente, juntamente com a coordenação cível, 

para o indicador de atendimento novo, aplicou 

um percentual de redução nas metas do pri-

meiro trimestre de 20% (vinte por cento) e no 

de petição inicial em 15% (quinze por cento), 

que dariam as metas que hoje estariam sendo 

estabelecidas para o segundo trimestre de 

2021”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok, 

Guilherme. E ai, Dra. Carol Souza, quando 

chegar lá na parte das metas especificamente, 

a gente analisa os números e pode comparti-

lhar a tela com o resultado anterior para a 

gente fazer uma análise, olhando número por 

número, porque, se a gente for olhar as defen-

sorias que realmente tiveram prejuízo e que 

não tinha como ter entrada de assistidos, fo-

ram as iniciais cíveis mesmo. Por que as de fa-

mília tinham agendamento, as especializadas 

as demandas, de alguma forma, chegavam, 

talvez não com a mesmo força que antes, mas 
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chegavam, tirando a Saúde, que teve uma de-

manda extraordinária, e os forenses que os as-

sistidos também conseguiam ter acesso aos 

atendimentos, tanto é que a gente, inclusive, 

tem recebido algum aceno de alguns defenso-

res do forense da família com a sobrecarga 

muito grande de trabalho porque os assistidos 

têm realmente procurado muito  o atendimento 

dessas defensorias forenses. Prosseguindo, 

no slide seguinte, a Dra. Carol trouxe outro 

ponto que em relação a fixação ou não de me-

tas para os núcleos, já que eles são órgãos de 

atuação. Ela traz isso aqui no item 3 das Espe-

cializadas e aí eu acho que a gente pode já de-

liberar agora esse ponto. Isso não foi conside-

rado pela diretoria de planejamento, mas a 

gente pode deliberar aqui se é o caso de já se 

estabelecer essas metas para os núcleos ou 

se nós começamos um estudo para que, no 

próximo trimestre, os núcleos também tenham 

metas estabelecidas, já que, muito embora os 

defensores públicos cumulem a função de co-

ordenador do núcleo com a sua função de ati-

vidade fim, nesses núcleos eu tenho servido-

res lotados. Eu acho que hoje tenho um esta-

giário ou algum outro servidor, mas a gente vai 

começar a ter pessoas lotadas lá que vão ter 

ou vão sofrer algum reflexo da meritocracia. Eu 

acho que agora acaba sendo só estagiário, en-

tão não teria tanto prejuízo, mas eu acho que 

é importante, até para a gente fomentar, para 

gente potencializar a atuação dos núcleos”. 

Dra. Caroline Souza: “Eu acho que é isso 

mesmo, Dr. Ricardo. Um ponto que eu fiquei 

na dúvida. Quando um núcleo atua como ór-

gão, (falha no áudio), para que defensoria vai? 

Vai para o Coordenador, que é um órgão, en-

tendeu? Porque cada núcleo tem dois, né? O 

que o núcleo faz efetivamente? A gente tem 

controle por onde? Tipo assim, uma ação cole-

tiva que a gente viu, que tem nos núcleos. Isso, 

dentro do nosso sistema de dados, está 

aonde? Ele está na unidade? No órgão de atu-

ação? Qual órgão de atuação? A gente não 

consegue visualizar isso. Aqui não tem meta e 

eu também não sei se, no sistema de relatório, 

existe núcleo ali como órgão de atuação para 

que haja esse registro. Eu fiquei nessa dúvida 

porque depois, quando a gente for ver os re-

sultados, eu vi, por exemplo, que uma defen-

soria fundiária, que a colega atuou muito, ela 

não conseguiu atingir a meta. Por que? Porque 

se estabeleceu uma outra forma de trabalho 

dentro do núcleo. Então eu acho que a gente 

tem, uma hora, se debruçar sobre esse ponto 

e eu não sei se precisa de um estudo mais apu-
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rado para fixar, mas eu acho importante tam-

bém os núcleos terem meta”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Perfeita sua observação, Dra. 

Carol Souza, e acho que a gente precisa avan-

çar mesmo nesse sentido. Eu não acho que 

hoje nós estejamos preparados para fixação 

de metas, até mesmo por conta da necessi-

dade de definição de indicadores. Eu acho até 

que não participei da reunião do primeiro tri-

mestre. Eu acho que foi o Thiago que conduziu 

essa reunião e houve talvez uma discussão se-

melhante, eu não tenho certeza. Mas eu acho 

que o que nós podemos encaminhar e eu acho 

que aí isso vai dar encaminhamento para a 

matéria é que a DPLAN comece os estudos de 

levantamento de indicadores, isso em parceria 

com a Corregedoria até pela questão do rela-

tório, para que, no próximo de ciclo de merito-

cracia, a gente possa definir uma meta para os 

núcleos”. Dr. Thiago Rosas: “Presidente, só 

para fins de registro. O nosso núcleo fez um 

requerimento à Coordenação Cível de estudo 

em relação a essa nossa realidade diferenci-

ada e nós recebemos, como resposta, que foi 

encaminhada para a DPLAN junto com a De-

fensoria-Geral para uma reunião de avaliação 

e que, se nós tivéssemos interesses, nós tam-

bém poderíamos encaminhar para o Conselho 

Superior. Então, nós instamos a Coordenação, 

que é o caminho normal, ordinário, já para ini-

ciar esse processo também. Então eu queria 

deixar aqui o registro. Obrigado, Presidente”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado. 

Então vamos encaminhar no sentido de a 

DPLAN, junto com as Coordenações, já iniciar 

um trabalho de criação de indicadores e defini-

ção de caminhos para fixação de metas para o 

próximo ciclo de meritocracia”. Dr. Marco Au-

rélio Martins: “(falha no áudio) Corregedoria, 

acho que isso tem que chegar um pouquinho 

mais maduro para gente essa deliberação que 

tange aos núcleos, se fosse possível (falha no 

áudio)”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu 

não sei se todos conseguiram ouvir, mas eu 

acho importante a participação da Corregedo-

ria para a construção desses caminhos, afinal 

de contas quem acaba lá na frente fazendo 

essa fiscalização é a corregedoria, então eu 

acho que é importante a participação nesse 

processo”. Aprovado por unanimidade o enca-

minhamento à DPLAN acima descrito. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Em relação à apre-

sentação, esses eram os pontos e podemos 

passar para a avaliação das metas em si. En-

tão a gente pode começar pela Sede. Aqui nós 

temos dois pontos. Um foi trazido pela Dra. Ca-

rol Souza, em relação às metas fixadas para o 

atendimento cível, e o outro foi aquele mesmo 
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questionamento que a Dra. Adriana fez, se foi 

considerado. Então a gente vai ter que consi-

derar aqui o agendamento online e as ilhas”. 

Dra. Caroline Souza: “Eu só colei o resultado. 

Essa minha observação é o resultado. Só 

isso”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok. E, 

no caso, a meta do primeiro trimestre ficou 

595, eu só não encontrei aqui o resultado, 

quanto foi que ficou. Acho que foi 285 o nú-

mero de ligações. Então, considerando a cria-

ção do agendamento online cível, me parece 

pertinente, eu não sei se os demais conselhei-

ros concordam, a redução dessa meta, já que 

o assistido tem um outro canal de entrada para 

atendimento pelo agendamento online cível”. 

Dra. Caroline Souza: “O DISK aí não faz mais 

DPACs, né?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Isso, isso”. Guilherme Bedido: “A gente pode 

estabelecer como meta, Presidente, como tí-

tulo de sugestão, como já vem praticando, que 

é em torno de 300 a 350 atendimentos”. Dra. 

Caroline Souza: “O resultado do site divul-

gado é de (falha no áudio), né?”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “É, é que estava olhando 

aqui o que foi colocado, 285,33, foi isso? O que 

a gente precisa verificar é só a quantidade de 

dias úteis de um e de outro para fazer a proje-

ção. E eu também preciso saber se nessa 

meta do primeiro trimestre, Guilherme, nesse 

resultado de 285. 285 é foi realizado, mas nós 

tivemos vários dias em que não houve atendi-

mento, né?”. Guilherme Bedido: “Isso, Dr. A 

gente considerou nesses dias que ficaram sem 

atendimento”. Dra. Caroline Souza: “33 dias 

pelo resultado”. Guilherme Bedido: “Na mé-

dia acumulada, eles ficaram com 400 atendi-

mentos, Dr.”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“E a meta era 595, é isso?”. Guilherme Be-

dido: “Na verdade, na média acumulada, eles 

ficaram com 285. Desculpe, Dr. No último tri-

mestre, eles ficaram com 480, 400 atendimen-

tos”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É por-

que, então eu somo (falha no áudio) e divido 

por 3, é isso? Eu apliquei o fato de janeiro eu 

não ter atendimento? Porque olha só. Quanto 

foi realizado em fevereiro?”. Guilherme Be-

dido: “595. Bem (falha no áudio), porque ficou 

um tempo parado”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “O realizado janeiro ali foi 88. O reali-

zado fevereiro é que eles consideraram como 

se tivessem atingido a meta já que ficou sus-

penso o atendimento. Aí eles colocaram 595 

que era a meta e em março 173. Então, em re-

gra, o atendimento tem variado entre 170, algo 

nesse sentido, porque olhar para fevereiro é 

algo irreal”. Dra.Caroline Souza: “Acho que 

março é o mais real aí, ne?”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “É, março é o mais real. Março, 
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vocês consideraram o mês inteiro?”. Gui-

lherme Bedido: “Isso, Dr.”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “É, então eu acho que a gente 

pode trabalhar com uma meta ali entre 200 e 

250 e vai estar dentro do que é possível se re-

alizar. Até mesmo utilizar essa média como (fa-

lha no áudio), ela vai trazer algo irreal, porque 

utilizar março como tivesse sido todo realizado 

e ele não foi, na realidade, porque não houve 

atendimento. Eu vou lançar a proposta de 225, 

porque eu acho que fica algo razoável, algo a 

se buscar. Um pouco mais que março. Eu acho 

que a gente tem uma retomada das atividades. 

As pessoas estão procurando cada vez mais o 

serviço da Defensoria Pública. Se a gente con-

siderar aí por dia, geralmente vai ser 10 (dez) 

atendimentos por dia. Eu acho que é razoável 

para um DISK cível, para uma ilha cível”. Apro-

vado por unanimidade. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Um outro ponto trazido pela Dra. 

Adriana em relação ao DISK é ‘os números são 

os mesmos do ano passado quando a equipe 

realizava atendimento cível, criminal e de famí-

lia’ e eu acho que de fato. Como é que ficou o 

resultado aí do DISK para gente poder ter uma 

análise mais tranquila?”. Dra. Adriana Tenuta: 

“No mês de março, acho que ficou em torno de 

5.700 atendimentos”. Guilherme Bedido: 

“Considerando realizado de março 5.434. E aí 

o mês de fevereiro também sofreu”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “A média ou que foi 

realizado mesmo?”. Guilherme Bedido: “O 

que foi realizado”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Então que (falha no áudio) quase 10% 

acima disso”. Dra. Adriana Tenuta: “E o mês 

de janeiro foi considerado inteiro?”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Não, em janeiro, 

Dra. Adriana, foi considerado 1.704”. (falha no 

áudio). Dra. Adriana Tenuta: “A gente anali-

sando os relatórios, é uma dúvida que vou tirar 

aqui. Os números não batem. (falha no áudio). 

O que vou fazer, pelo menos no que é disponi-

bilizado para a equipe, a análise dos atendi-

mentos sempre vai para mais. Não sei se 

nesse relatório que é disponibilizado para 

gente, esses números estão (falha no áudio) 

em todas as ilhas. Você poderia me esclarecer 

isso?”. Guilherme Bedido: “Pois é, Dra. 

Quando a gente tira o relatório do DISK 129, a 

gente tira o relatório para aquilo que é produ-

zido de fato pelos atendentes do DISK Defen-

soria. Aqueles dos atendimentos cível são se-

parados porque já vão para análise do indica-

dor da área cível”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Eu acredito, Dra. Adriana, que seria 

importante depois entrar em contato com a 

DPLAN e fazer esse ajuste, verificar isso direi-

tinho, até para correções e fixações futuras”. 
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Dra. Adriana Tenuta: “Eu conversei e, como 

já tinha sido aprovado, saído o resultado, eu 

até fiz um recurso porque realmente eu fiquei 

com essa dúvida dos dados. Aí eu vou aguar-

dar para ver qual vai ser o resultado. Por isso 

que eu estou trazendo aqui também porque a 

gente interesse de bater essas metas e realizar 

esse atendimento de qualidade. A equipe tra-

balha demais para gente essa diferença de da-

dos”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Per-

feito. Eu acho até que no recurso a gente pode 

avaliar e, caso seja provido o recurso, um dos 

efeitos poderia ser a reavaliação do valor que 

foi fixado, já que, quando a gente fixa uma 

meta, a gente considera o realizado do trimes-

tre anterior. Então, se houver alteração, não há 

problema de fazer esse ajuste para frente. E aí, 

aqui na meta, a proposta que eu faria era a 

gente aumentar um pouquinho o que foi reali-

zado no mês de março para gente ter aí um 

índice a se buscar porque eu acredito que as 

defensorias, de uma forma geral, e o DISK é a 

porta de entrada, vão receber cada mais de-

mandas. E eu acho que está recebendo cada 

vez mais demanda. Então foi realizada 5.454 e 

eu sugeriria que a gente diminuísse um pouco 

o 6 mil ali e fixasse em torno de 5.700, um pou-

quinho mais do que foi realizado, para também 

ser incentivo de fazer um pouco mais do que 

foi feito. Eu tenho certeza que já está até acon-

tecendo”. Aprovado por unanimidade. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Bem, esses eram 

os dois pontos que tinham sido trazidos na pro-

posta da Sede e agora a gente vai para a pro-

posta dos órgãos de atuação e aqui, no cível, 

nós temos aqueles pontos que foram trazidos 

pela Dra. Carol Souza em relação às defenso-

rias iniciais cíveis. A gente vai deliberar. A Dra. 

Pollyana trouxe uma questão sobre o Grupo de 

Trabalho do Interior, se foi considerado o Pro-

grama Adote uma Comarca”. Dra. Pollyana 

Vieria: “Sim, porque nós tivemos um recurso 

em relação a isso e, no primeiro trimestre, a 

gente não observou que o Programa diminuiria 

necessariamente a meta e aí para a gente não 

cometer esse mesmo erro dessa vez”. Presi-

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

tante alerta, nós vamos falar sobre esse tema. 

A Dra. Carol Souza um ponto sobre as defen-

sorias fundiárias e direitos humanos e, quando 

a gente chegar lá, a gente debate sobre isso. 

Esses foram os pontos que foram trazidos e 

nós vamos considerar que aqueles que não 

houve discussão estão ok. Então vamos lá vol-

tar para o inicial cível e a Carol pode dizer o 

que era importante aí para a gente poder fazer 

uma análise mais concreta”. Dra. Carol 
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Souza: “Eu olhei o resultado divulgado e o re-

sultado diminui aqueles atos, aquele período, 

para tentar ver qual foi a meta mesmo abstrata 

do primeiro trimestre porque tiveram umas de-

fensorias que tiveram uma redução de mais de 

30 dias úteis. Aqui ó, desconto de dias. As 

DPACS, todos 33 e só a 5ª 27. A princípio, eu 

achei que o indicador de petição inicial está ok, 

a proposta eu acho que está boa, a minha dú-

vida mesmo é com relação ao atendimento 

novo. A proposta é uma redução que você fa-

lou de 20%. Aí se eu considerar essa redução, 

a proposta é 79. Seu eu pegar o resultado real 

do trimestre e olhando algumas DPACs ali, o 

resultado da 2ª, da 4ª, olhando essa meta de 

79 ainda é alta. Assim, alta não, eu acho que 

daria. Ela está um pouco abaixo. Tirando a 2ª 

e a 5ª, que é uma meta diferente, eu acho que 

a meta da 5ª DPAC está muito alta”. Gui-

lherme Bedido: “Assim, Dra, nessa meta em 

torno de 20% do atendimento novo, se a gente 

for comparar o quarto trimestre do que foi rea-

lizado pelas defensorias, elas já atingiram bem 

acima de 79, né? E quando a gente vai olhar o 

que eles realizaram”. Dra. Caroline Souza: “O 

4º trimestre era outra realidade, era outro 

agendamento. Eu não estou me baseando no 

4º, eu estou me baseando no (falha no áudio)”. 

Guilherme Bedido: “Certo. Aí quando a gente 

vai para o 1º trimestre, a gente só teve o agen-

damento virtual cível. Possivelmente agora, vai 

ter um retorno da agenda presencial e da 

agenda virtual”. Dra. Caroline Souza: “Não, 

mas o meio de acesso do assistido é único. Ele 

vai para o site da Defensoria e ele faz a opção 

se ele quer ir ou não presencial. Isso daí da 

forma de ingressar, de agendar e marcar o dia 

é único, é pelo site. Antigamente ele podia fa-

zer lá na Sede presencial o próprio agenda-

mento e agora é só online. Não é isso? Eu 

acho que a forma de atendimento presencial 

ou online não vai impactar nisso que a gente 

está analisando, entende?”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “A diferença que tem hoje, Ca-

rol, é que lá (falha no áudio) pela ilha, por liga-

ção telefônica e hoje o agendamento ocorre 

pelo site, online. A Carol Ortiz está aí. Eu acho 

que ela pode esclarecer. Ela está junto com a 

Andreza e elas cuidam dessa parte especifica-

mente do atendimento”. Carol Ortiz: “Boa 

tarde a todos e a todas, o agendamento online 

teve início em 1º de março. Então eu acredito 

que para essa análise, considerando qualquer 

tipo de impacto na mudança dessa entrada do 

assistido no atendimento inicial cível, a refe-

rência de março seria a mais completa para a 

gente fazer essa seguinte análise. Por exem-
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plo, no trimestre passado, tirando ali a referên-

cia de 103 para a meta que já era 79, compa-

rado ao mês de março, 98, né Guilherme? 

Acho que esse é ponto que tinha que ser ana-

lisado, Dr., porque fevereiro não tem como a 

gente analisar. Janeiro nós tivemos agenda-

mento somente o dia 18 de janeiro, ainda que 

a entrada fosse pelo DISK. Então, no último tri-

mestre de 2020, toda a entrada do assistido foi 

pelo DISK 129. E somente o mês de março, 

que foi pela entrada do agendamento online, a 

gente teve uma diferença pouca de 103 para 

98”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Certo. 

Eu vou fazer uma proposta aqui. A proposta é 

no sentido de nós aprovarmos essa meta que 

foi proposta, que foi validada com a Coordena-

ção e a DPLAN faz uma auditoria e, na próxima 

reunião do Conselho, traz o resultado dessa 

Auditoria, identificando as pessoas que entra-

ram pelo agendamento online, quais foram to-

dos os agendamentos que, de fato, acontece-

ram e que foi errado, como foi o absenteísmo 

e aí a gente faz de ofício uma revisão de meta 

com base nessa auditoria, vocês concordam? 

Aí eu acho que a gente caminha porque, com 

essa informação que a DPLAN pode trazer, eu 

acho que a gente vai ter mais subsídio para 

uma avaliação adequada desses números. En-

tão, a proposta é: aprova a meta que está 

sendo proposta aqui e a DPLAN vai fazer uma 

auditoria para trazer na próxima reunião do 

Conselho Superior, então importante aí que a 

DPLAN se atente ao calendário das reuniões 

do Conselho e, nessa auditoria, ela tem que 

considerar a entrada das pessoas, que mudou 

para agendamento online, quantos desses 

agendamentos que têm acontecido estão erra-

dos e em contato com os defensores vai resol-

ver isso, indo com cada defensor do atendi-

mento cível, o nível de absenteísmo e também 

se esse absenteísmo tem consequência do 

agendamento online porque aí a gente pode 

atacar também essas causas do absenteísmo. 

Eu acho que esse seriam os dois principais 

pontos a serem analisados”. Dra. Caroline 

Souza: “O absenteísmo e o agendamento 

equivocado, né?”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Isso, isso. Foram esses dois pontos 

que eu pedi que observassem”. Dra. Caroline 

Souza: “Alguns colegas, não sei se tem como 

observar isso, relatam que o assistido faz o 

agendamento, mas isso é uma análise do ab-

senteísmo, ele agenda, mas não baixa o TE-

LEGRAM porque aí o Defensor tenta entrar em 

contato no dia do atendimento, via TELE-

GRAM, e aquele assistido não está no aplica-

tivo, mas aí é considerando no absenteísmo, 
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né?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso. In-

clusive, Dra. Carol, eu pedi que a DPLAN fi-

zesse ligação aos assistidos que não compa-

recem até o dia do atendimento, no dia do 

atendimento, para tentar identificar quais são 

as causas dessa falta, a gente iniciou isso acho 

que na área de família, aí nada impede que, a 

gente pegue nesse universo de pessoas que 

foram agendadas e não compareceram, nós 

possamos entrar em contato com essas pes-

soas e identificar porque naquele dia ela não 

compareceu naquele dia e a gente vai enten-

der. Se foi porque ela desistiu, se foi porque ela 

agendou errado, se foi porque ela resolveu ou 

se foi porque ela não conseguiu baixar o TE-

LEGRAM”. Proposta aprovada por unanimi-

dade. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Se-

guindo. A observação feita pela Dra. Pollyana 

e a Dra. Carol trouxe, inclusive, os números do 

resultado, salvo melhor juízo. Acho que o Gui-

lherme pode esclarecer como é que está isso 

aí, se foi considerado, como a gente pode ava-

liar em relação ao Grupo de Trabalho do Inte-

rior”. Guilherme Bedido: “Bom, a gente rece-

beu um pedido do Grupo de Trabalho do Inte-

rior que revisasse suas metas para o 1º trimes-

tre de 2021. Nesse pedido, eles pedem tam-

bém a revisão para os próximos trimestres. A 

gente recebeu agora no mês de março esse 

pedido, essa revisão de metas do 1º trimestre, 

só que, conforme a resolução estabeleceu, 

essa revisão de meta estaria intempestiva por 

conta de que não se trata de quadro de pes-

soal, se trata de revisão de metas que têm 

seus prazos para serem revistos após a publi-

cação das metas ou após a publicação do re-

sultado final. Então, o que a DPLAN fez foi ana-

lisar o que foi realizado pelo GTI agora nesse 

1º trimestre e a gente identificou que as alega-

ções do GTI sobre o ‘Adote uma comarca’ ne-

cessitaria um maior tempo de estudo. Estudar 

qual o reflexo do ‘Adote uma Comarca’, qual o 

impacto que vai ter nisso, para chegar a definir 

uma meta e lançar uma proposta para o Con-

selho. A nossa ideia de manter, inclusive, a 

meta do GTI é com base no que realizou agora 

no 1º trimestre. O Grupo de Trabalho entrou 

com esse recurso alegando que não consegui-

ria atingir a meta, porém não é o que aconte-

ceu com o final do 1º trimestre. Eles atingiram 

as metas que foram estabelecidas pelo Conse-

lho e aí, por esse motivo, a nossa ideia é man-

ter essas metas e já no 2º trimestre conseguir, 

após os estudos, traçar um perfil de meta mais 

adequado para o GTI. Inclusive, eu posso até 

mostrar aqui o que foi realizado pelo Grupo de 

Trabalho do Interior para que a Dra. Pollyana 
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tenha um reflexo das metas que foram atingi-

das pelo GTI”. Dra. Caroline Souza: “Houve 

um atingimento das metas? Eles atingiram a 

meta mesmo com o progama ‘Adote uma Co-

marca’ pelo resultado, né?”. Dra. Pollyana Vi-

eira: “É. É isso que eu estou vendo aqui. 

Mesmo com o programa já implementado, 

né?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “E tem 

um ponto que (falha no áudio), Dra. Pollyana, 

Dra. Carol, é que todas as vezes que nós te-

mos que ir ao interior do Estado, por exemplo 

essas visitas que eu fiz pelo Grupo de Trabalho 

da Enchente, em todas as oportunidades eu fui 

até as rádios e eu reforcei o trabalho da Defen-

soria e o canal de atendimento do Grupo de 

Trabalho do Interior porque o ‘Adote uma Co-

marca’ acaba focando nas filas, no impulso dos 

processos, audiências. Já o Grupo de Trabalho 

do Interior recepciona os atendimentos iniciais, 

então acaba tendo uma outra demanda que o 

‘Adote’ não supre, além do que o ‘Adote’ já vem 

desde o meio do ano passado numa ampliação 

do número de comarcas atendidas e, no início 

desse ano, a gente atendeu a todas as outras 

que não tinha defensor público ou não eram 

atendidas pelo Polo. Então ampliou e tem dado 

bastante visibilidade a esse número do GTI. In-

clusive, quem está no ‘Adote’, por exemplo, e 

eu não tenho, por exemplo, condições de par-

ticipar dessa audiência, nós encaminhamos o 

GTI e o GTI, muitas vezes, tem participado 

dessas audiências por videoconferência. En-

tão tem surgido outras demandas que não 

aquelas que o ‘Adote’ tem feito. Então, natural-

mente, eu acredito que, um pouquinho mais na 

frente, a gente vai precisar até aumentar as 

metas porque eles estão tendo muita de-

manda. Então, todas as vezes que a gente vai 

ao interior, que a gente faz uma visita, a gente 

reforça esse número mostrando que é um ca-

nal de atendimento da Defensoria”. Dra. Caro-

line Souza: “O resultado comprova. O resul-

tado do atendimento foi de mais de 300”. Dra. 

Pollyana Vieira: “Eu estou satisfeita”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado. Então 

vamos em frente em relação às defensoria fun-

diárias, a Dra. Carol trouxe alguns pontos. À 

vontade, Dra. Carol Souza”. Dra. Caroline 

Souza: “Na verdade, eu marquei o resultado 

de algumas defensorias que, pelo resultado, 

me chamaram a atenção, que não atingiram a 

meta, para a gente tentar entender o que acon-

teceu. A Defensoria Especializada do Idoso, na 

reunião que aprovou as metas do 1º trimestre, 

a gente já tinha debatido que ia optar pela ma-

nutenção da meta, mas que a DPLAN ia fazer 
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uma auditoria e verificar o que estava aconte-

cendo, porque era em uma especializada que 

não atingia a meta. Então, se optou ali por 

manter, não só do idoso, todas essas, com ex-

ceção do fundiário, que depois o Thiago pode 

explicar melhor porque que a gente acha que 

aconteceu, mas, assim, idoso e direitos huma-

nos foram especializadas que a gente ponde-

rou na última reunião que iríamos manter a 

meta, mas que iria ser feita uma análise para 

entender o que estava acontecendo. Então, a 

proposta veio manter a meta. Ok. Só que olha 

os resultados. Os resultados continuam cha-

mando a atenção. Aí eu acho que a gente tem 

que entender realmente o que está aconte-

cendo nessas defensorias. O órgão inelegível. 

Por que? Porque aqui, atos judiciais e extraju-

diciais do trimestre foram 3 no idoso, estou fa-

lando do Núcleo do Idoso agora, antes de falar 

do Fundiário, pela ordem. 3 atos e 11 atendi-

mentos. Resultado do trimestre. A proposta de 

meta é manter as metas que eram 169,21. 

Está mantendo a meta que a gente manteve 

porque ia rever. Quer dizer, é um órgão de atu-

ação que já não vinha batendo meta já tem al-

guns trimestres e a gente optou por manter no 

primeiro trimestre, mas que seria feita uma 

análise para entender o que estava aconte-

cendo. Aí a minha pergunta é: foi feito isso? É 

possível já a DPLAN ter uma ciência do que 

está acontecendo, se a gente realmente, se o 

conselho está fixando uma meta alta, se não 

tem demanda, se não há registro, é um pro-

blema no registro, no sistema desses atendi-

mentos porque, assim, porque a gente vai 

manter de novo, aí sempre vai soar destoante. 

Eu acho que a gente também que analisar es-

ses pontos. Só reduzir, como o Dr. Ricardo já 

falou, não é o que a gente quer, a ideia não é 

essa, mas que se precisa entender o que está 

acontecendo, especificamente nessas duas 

especializadas que a gente já vem falando há 

um tempo que a meta, aparentemente, está 

alta porque não bate, aí que eu coloco é isso. 

Foi feito e a gente vai manter mesmo com esse 

resultado?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Perfeito, obrigado, Dra. Carol. Eu acho que 

teve uma reunião na qual foi aprovado um voto 

em relação ao idoso, nós remetemos isso para 

a Diretoria de Planejamento, eu tenho acom-

panhado, tenho aguardado retorno dessa au-

ditoria e eu acho que o momento mais opor-

tuno para gente tomar uma decisão sobre a re-

dução dessas metas é quando tiver os resul-

tado dessa auditoria. Porque a ideia, pelo me-

nos a ideia que eu tenho, é, quando chegar 

esse resultado, nós possamos encaminhar al-

gumas alterações e a revisão da meta, que aí, 
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no caso, realmente, vai ter que reduzir a meta, 

porque não tem tido essa demanda, pelo me-

nos é o retrato que a gente tem, mas também 

que não posso deixar uma estrutura toda à dis-

posição do não atendimento, já que eu tenho 

outras defensorias que estão precisando de re-

forço de pessoal. Então, caso o resultado 

dessa auditoria demonstre que não tem tido a 

demanda e que a mão de obra que está à dis-

posição precisa ser encaminhada a outra de-

fensoria, a gente vai fazer esse ajuste e lá na 

frente, se houver uma mudança de paradigma, 

se houver uma mudança no formato de atendi-

mento, a gente revê a situação. Então, nesse 

caso, eu ia sugerir que esperasse essa audito-

ria porque eu mesmo, pela Defensoria-Geral, 

apresento uma proposta de meta para essa 

Defensoria. Agora, lógico, se o Conselho en-

tender que é necessário fazer a revisão, consi-

derando o indicador, o resultado que tiveram 

no 1º trimestre, eu acho que também é possí-

vel e a discussão está aí, viva”. Dra. Caroline 

Souza: “O 4º trimestre, que está na proposta, 

atendimento novo e retorno foi 41. A meta era 

169. Ai, nesse trimestre, ele fez um pouco 

mais. Então, ele fez 41 no trimestre anterior e 

fez 11 nesse trimestre”. Dr. Thiago Rosas: 

“Guilherme, só uma dúvida, são 11 (onze) 

atendimentos no trimestre inteiro?”. Gui-

lherme Bedido: “Sim”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “E até o final da semana que vem 

vai estar concluída essa auditoria e a gente já 

vai ter uma proposta para apresentar para o 

Conselho. Está adiantada, até porque eu tenho 

cobrado a DPLAN o resultado dessa auditoria”. 

Dr. Thiago Rosas: “Presidente, deixar uma 

sugestão aqui de chamar a Corregedoria para 

esse estudo também por conta do número 

apresentado. Acho que é importante a partici-

pação do Dr. Marco Aurélio no estudo, por gen-

tileza”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok, 

assim que tiver o resultado, a gente apresenta 

para a Corregedoria. Vamos para a Fundiária 

e aí a gente segue. É uma meta da Defensoria-

Geral trazer na próxima reunião trazer o resul-

tado dessa auditoria e a nova proposta de 

meta. O Guilherme vai trazer o Fundiário e a 

Dra. Carol fica à vontade para colocar os pon-

tos”. Dra. Caroline Souza: “O NUMAF, houve 

a apresentação de uma proposta de atuação 

do Núcleo diferenciada, isso lá atrás, como co-

ordenação, na época, eu ainda era Coordena-

dora, e eles fizeram uma diferença entre peti-

cionamento inicial, acompanhamento forense, 

atuação individual e atuação coletiva. Só que 

essa diferença foi uma proposta apresentada 

pela Coordenação é como o núcleo hoje está 
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estruturado, mas que ele não reflete no mo-

mento que você passa isso para o Sistema de 

Relatório. Aí o que que acontece? Essa 1ª De-

fensoria sempre teve um acervo maior porque 

era a única defensoria fundiária, depois que se 

abriu a 2ª Defensoria, se titularizou. Então há 

uma diferença na meta estipulada para a 1ª e 

para a 2ª. As metas são diferentes. Aí o resul-

tado reflete também isso. A defensoria especi-

alizada do núcleo fundiário, que tem a meta 

menor, bateu, mas a defensoria, a 1ª, que é da 

Dra. Dâmea, inclusive que é a coordenadora 

do Núcleo ficou abaixo. Assim, se não houver. 

A minha ideia é, a minha proposta, ou a gente 

iguala a meta da 1ª com a 2ª, enquanto não se 

decide a fixação de núcleo, como são nas ou-

tras. Eu acho que a Saúde é assim, as metas 

são similares para os dois órgãos. Ou então a 

gente vai ter que aplicar a redução para essa 

1ª Defensoria e a proposta é igualar com a 2ª, 

já que a gente avalizou lá atrás que validaria o 

indicador do núcleo separado”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dra. Carol 

Souza. Dr. Thiago, que está se tremendo todo, 

eu acho que ele quer falar”. Dr. Thiago Rosas: 

“Obrigado, Presidente. Só para aos colegas 

aqui a situação. No requerimento, que nós for-

mulamos à coordenação cível, duas semanas 

atrás, nós apresentamos uma proposta para 

que essa situação fosse resolvida também na 

questão das metas. Nós dividimos o Núcleo 

em 3 (três) setores. Setor individual, setor co-

letivo e setor forense, de tal forma que a 1ª De-

fensoria, a Dra. Dâmea é titular dela, fica cui-

dando hoje da parte coletiva e da parte fo-

rense. E eu, 2ª Defensoria, cuido das iniciais 

todas. A nossa proposta se espelhou nos Po-

los do interior aonde todos os membros, são 5 

(cinco) geralmente, anotam seus atos no sis-

tema de relatórios dentro do núcleo, dentro do 

Polo, de forma que todos atingem a meta con-

juntamente, seja judicial, seja extrajudicial  ou 

se atendimento novo. Como ainda vai para es-

tudo, nós nos deparamos com a realidade de 

hoje. A minha defensoria, por ser mais nova e 

por ser menor, sempre teve, historicamente, a 

meta menor também, de tal forma que hoje eu 

consigo bater a meta. A defensoria da Dra. Dâ-

mea possui uma equipe bem maior, possui um 

acervo bem maior e atendia muito mais pes-

soas. Então a diferença de metas estava justi-

ficada pela forma de trabalho anterior. Como 

não ajustamos ainda, temos essa discrepân-

cia, que nós apresentamos agora. O nosso de-

sejo é regularizar e formalizar o nosso traba-

lho. Então, esperamos que, com o planeja-

mento sendo feito, a gente também consiga 
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mudar tanto a parte do órgão de atuação, NU-

MAF, e a meta do NUMAF fica contemplada a 

1ª e a 2ª Defensoria. É esse nosso pensa-

mento, mas que vai passar por estudo e 

ajuste”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obri-

gado, Dr. Thiago. No caso, de qualquer forma, 

a gente precisa fazer o ajuste, até porque são 

duas defensorias que têm estrutura igual, nós 

igualamos a estrutura dessas defensorias. En-

tão a gente precisa, no mínimo, igualar as me-

tas. E, se a gente for olhar ali no realizado do 

1º trimestre, a gente percebe que foram defen-

sorias que tiveram uma atuação bem razoável 

com a diferença, e eu não sei por qual razão, 

em relação aos números de atos judiciais e ex-

trajudiciais que a 1ª teve um número maior do 

que a 2ª, eu não sei se o Dr. Thiago sabe ex-

plicar”. Dr. Thiago Rosas: ‘Presidente, é por 

conta da demanda coletiva. Embora a gente 

atue em conjunto, a Dra. Dâmea é responsável 

pelo coletivo, então, logo, ela registra deman-

das extrajudiciais no relatório”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “É. Aí a gente já vê um pro-

blema naquele ponto que a Dra. Carol trouxe. 

A gente caba dando, pelo menos, um estagiá-

rio de pós-graduação para o coordenador. Aí, 

se ele insere essa atuação, lógico que é a 

mesma pessoa, mas forma de atuação dife-

rente. Se ele insere essa atuação dentro da ti-

tularidade dele, ele sai um pouquinho na van-

tagem ou ele vai ter, de fato, mais atuação, 

muito embora ele esteja mesmo tendo uma 

atuação diferenciada, com demandas até, mui-

tas vezes, mais qualificadas. Qualificadas no 

sentido da complexidade, demandas mais 

complexas do que na atuação ordinária. Al-

guém tem alguma proposta? A gente iguala? 

Iguala pelo realizado como acréscimo? Consi-

derando que nesse primeiro trimestre nós tive-

mos um cenário de pandemia?” Dr. Thiago 

Rosas: “Presidente, eu deixo como sugestão 

a manutenção e aguardo do estudo porque, se 

jogar para cima da Dra. Dâmea para igualar 

com a minha que bati em um mês, ela não vai 

alcançar de novo”. Dra. Caroline Souza: “Não, 

a dela é reduzida para igualar a sua”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “É, não é manter ali 

a meta final. É olha para o realizado e igualar 

as duas. Essa é a minha proposta. Porque eu 

não vou conseguir, com essas auditorias que 

eu já tenho aqui, a DPLAN não vai ter perna 

para fazer uma outra auditoria em um tempo 

tão célere. Essa auditoria vai demorar um 

pouco mais, até porque essa auditoria passa 

pela padronização da atuação dos Núcleos. 

Porque a gente precisa alinhar essa atuação. 

Não dá para o Núcleo da Saúde faz de uma 
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forma, o Núcleo Fundiário faz de outra forma, 

o Núcleo do Consumidor de outra forma, o Nú-

cleo da Criança e do Adolescente de outra 

forma. Então, naquilo que for parecido, a gente 

tem que adotar o mesmo procedimento. No 

que for diferente, aí sim a gente faz as diferen-

ciações. Então a minha sugestão era reduzir 

aqui, talvez para o valor que ficou definido, 

pelo mesmo, em atendimentos novos realiza-

dos pela 1ª Defensoria, lógico que com acrés-

cimo aqui pequeno, então sugeriria 230 para 

as duas, aí que queria que os Conselheiros 

dessem a opinião. Em relação a atos judici-

ais/extrajudiciais a gente pode até fazer essa 

diferenciação por conta da atuação coletiva 

que tem ficado a cargo da 1ª. Então, hoje, o 

registro tem ficado para a 1ª Defensoria e para 

esse trimestre também vai ser porque a pro-

posta vai ser trazida para o outro trimestre. Até 

construir isso eu não sei se a gente consegue 

fazer isso em tempo. Então sugeriria que se 

aumentasse um pouquinho o que foi realizado 

aqui pela 2ª e se mantivesse o que foi realizado 

pela 1ª”. Dra. Caroline Souza: “Manter o rea-

lizado você fala?”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “isso”. Aprovado por unanimidade. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Então a gente 

estabeleceu algo em torno de 230 para o aten-

dimento e, em relação aos atos judicias, eu au-

mentaria um pouquinho do realizado pela 2ª e 

manteria (falha no áudio). E o último ponto que 

a Dra. Carol Souza trouxe foi a Defensoria de 

Direito Humanos. Por favor, Dra. Carol Souza”. 

Dra. Caroline Souza: “É a mesma situação do 

Núcleo do Idoso, Dr. Ricardo, que foi uma 

coisa que a gente discutiu também na fixação 

da meta anterior, que também chamava a 

atenção os dados, aí se optou por manter e ia 

se fazer um estudo, uma análise para ver se 

estava alto, se estava baixo, para ver o que es-

tava acontecendo e aí o resultado do que foi 

apresentado demonstra que, aparentemente, 

a gente continua com o mesmo problema. En-

tão, eu não sei se vai ser feito uma auditoria, 

se a gente vai manter e depois estuda, mas sei 

que o que aconteceu foi a mesma situação do 

idoso”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “São 

duas defensorias que, se a gente for analisar 

aqui, são duas defensorias com a demanda 

muito alta e com temas bem sensíveis e caro à 

Defensoria Pública. Então são defensorias que 

são essenciais à nossa atuação. Eu acho que, 

nesse caso, Dra. Carol, Conselheiros, a suges-

tão que eu daria seria uma auditoria para gente 

mapear, mas era importante que os conselhei-

ros apontassem quais os pontos que acham 

pertinente que se observe nessa auditoria para 
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que o estudo saia mais qualificado e atenda a 

necessidade do Conselho. Então, fiquem à 

vontade para sugerir”. Dra. Caroline Souza: 

“Eu gostaria que fosse analisado, na auditoria, 

a forma de preenchimento do relatório porque 

eu acredito que, talvez, a falha esteja nisso. 

Aqui, atos judiciais, me chama a atenção 3 

(três) atos realizados porque, às vezes, eu re-

cebo intimação de petições do colega. Ele tra-

balha, ele tem inicial, a gente encaminha para 

lá. Então, eu estou encaminhando as coisas. 

(falha no áudio). Preenchimento corretor do 

Sistema de Relatório. É o que eu gostaria que 

fosse analisado. Não sei se tem como fazer, se 

auditoria”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Tem sim, Dra. Carol. Inclusive a gente tem 

feito algumas auditorias que a gente tem con-

siderado quais são as atividades desenvolvi-

das pelas Defensorias. Aí depois a gente só 

faz comparar com o preenchimento do sistema 

de relatório, mas isso é importante sim. Então, 

é importante isso constar na ata isso”. Dra. Ca-

roline Souza: “O colega, por exemplo, faz ins-

peção carcerária, ele vai para presídio, aí me 

chama aqui, por exemplo, 23 (vinte) atendi-

mentos? Como é que ele preenche os atendi-

mentos das inspeções? Aí eu acho que, real-

mente, avaliando as atribuições, com o que 

eles faze, como a forma de preencher o sis-

tema, a gente vai conseguir ter uma visão me-

lhor do que está acontecendo”. Dra. Pollyana 

Vieira: “Até, Carol, se está faltando algum tipo 

de indicador porque como é uma defensoria 

que tem um aspecto judicial, mas extrajudicial 

muito grande, às vezes ele não estão se aten-

tando a isso. Eles fazem aquela atividade e 

não tem aquele tipo de atendimento no relató-

rio. Então se os indicadores estão suficientes 

para o preenchimento adequado do relatório”. 

Dra. Caroline Souza: “Perfeito. Acho que tem 

que verificar também o que ele mais pratica de 

ato pelo sistema de relatório e verificar se isso 

é um indicador para a meta”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Perfeito. Bem observado, 

Dra. Pollyana. Eu acho que é outro ponto sim 

para ser observado nessa auditoria. Então, nós 

vamos manter a meta estabelecida para Direi-

tos Humanos e a DPLAN vai fazer uma audito-

ria observando quais são as atividades que 

são desempenhadas na Defensoria dos Direi-

tos Humanos, o que faz cada colaborador que 

trabalha dentro dessa Defensoria Pública as-

sim como quais seriam os eventuais indicado-

res que seriam das atividades desenvolvidas, 

mas não sejam preenchidas no relatório e vice-

versa. Isso aí vai ser possível com a avaliação, 

com a auditoria. Então, eu acredito que esses 
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são os pontos que foram trazidos, não mais ne-

nhum ponto em relação às metas”. Metas e re-

solução aprovadas. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Quero agradecer às conselheiras e 

conselheiros por observarem esses pontos 

sensíveis à Defensoria Pública e agradecer 

também a Diretoria de Planejamento pelo tra-

balho e a gente fica na expectativa, no aguardo 

dessas auditorias para subsidiar novas deci-

sões do conselho que tem sempre se preocu-

pado com o melhor para a instituição. Muito 

obrigado, Guilherme, Carol e Andreza”. 2) 

PROCESSO Nº 20000.006655/2020-DPE/AM. 

INTERESSADO: LEONARDO FIGLIUOLO. 

ASSUNTO: INGRESSO AO PROGRAMA ES-

TÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. CONSE-

LHEIRA-RELATORA: DRA. ADRIANA MON-

TEIRO RAMOS TENUTA. PROCESSO Nº 

20000.006684/2020-DPE/AM. INTERES-

SADO: FERNANDO FIGUEIREDO PRES-

TES. ASSUNTO: INGRESSO AO PRO-

GRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOA-

MENTO. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 

ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA. 

PROCESSO Nº 20000.000945/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: CHRISTIANO PINHEIRO 

DA COSTA. ASSUNTO: INGRESSO AO 

PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOA-

MENTO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. 

LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR. 

Antes da leitura do relatório e abertura das dis-

cussões, manifestou o interessado Dr. Leo-

nardo Figliuolo: “Boa tarde, Dr. Ricardo, eu 

gostaria de apresentar um requerimento antes 

da discussão de Projeto, desse Programa de 

Estímulo ao Aperfeiçoamento. Porque é o se-

guinte. Eu fiz o meu pedido dia 16 de novem-

bro e tem pedidos após o meu. Então o §1º do 

art. 2º diz que os requerimentos serão conside-

rados na ordem de apresentação. Então gos-

taria, Excelência e demais Conselheiros, de 

que o meu fosse considerado primeiro, fosse 

julgado primeiro e, após o meu julgamento, ter-

minado o meu procedimento, que fosse jul-

gado os outros, porque o meu foi protocolado 

dia 16 de novembro do ano passado”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Só um momento, 

só para lhe interromper. Eu acho que essa 

questão, inclusive, gerou a reunião dos proces-

sos e vai ser uma questão que vai ser enfren-

tada no julgamento. Quando chegar seu mo-

mento de manifestação é o momento oportuno 

para Vossa Excelência traga seu ponto de 

vista, na medida em que o Relator primeiro faz 

a leitura do relatório, ele ainda não entra no 

mérito do voto. Aí sim você vai ter o momento 

adequado para a sua manifestação, para tra-
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zer os seus ponto, como preconiza o Regi-

mento Interno do Conselho Superior”. Dr. Leo-

nardo Figliuolo: “É porque, no meu entender, 

deveria ser separado esses procedimentos, os 

requerimentos, tendo em vista o que dispões o 

§1º do art. 2º da Resolução 19/2013, senão eu 

serei prejudicado se não for desse jeito e eu 

também gostaria que ficasse em Ata o meu re-

querimento aqui”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “A Ata é degravada, Dr. Leonardo. En-

tão tudo que Vossa Excelência tenha trazido 

para a Sessão vai constar na Ata da forma que 

Vossa Excelência falou e nos termos que 

Vossa Excelência está trazendo para o julga-

mento. Mas eu entendo, e vou colocar a ques-

tão para os demais conselheiros, que essa 

questão pode ser avaliada no momento do jul-

gamento, mas está em discussão a questão 

trazida pelo nobre Defensor. Eu não participei 

dessa reunião anterior onde se deliberou pela 

reunião dos processos. Acredito que o Dr. Thi-

ago, que estava conduzindo os trabalhos na 

Presidência do Conselho, pode esclarecer as-

sim como os conselheiros que participaram e 

deliberaram nesse sentido. Dr. Thiago, por fa-

vor”. Dr. Thiago Rosas: “Obrigado, Presi-

dente. Só para rememorar os colegas. Houve 

na sessão passada o levantamento dessa 

Questão de Ordem para unificação dos proje-

tos por conta da similitude do objeto. Por mai-

oria, o Conselho aprovou e trouxe para a pró-

xima, que é hoje. Está na Ata passada, quem 

quiser fazer análise, está registrada. Foi por 

isso que os processos estão pautados em con-

junto, Presidente”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Obrigado, Dr. Thiago. Algum Conse-

lheiro quer se manifestar? Quer trazer algum 

ponto? Entende que, na realidade, o ponto que 

eu trago aqui, senhoras Conselheiras, senho-

res Conselheiros, é que se nós podemos ana-

lisar essa reunião no momento da deliberação 

da concessão do estímulo e coloco isso por um 

ponto muito simples porque, talvez, isso já seja 

analisado lá na resolução da demanda, na me-

dida em que se aplique eventual critério de de-

sempate, e eu acredito que tenha sido esse o 

motivo pelo qual esse Conselho reuniu os pro-

cessos, já vai se estar enfrentando a questão 

eventualmente trazida pelo requerente, Dr. Le-

onardo. Porque se eu aplicar ali um critério de 

desempate, eu já vou estar entendendo, de al-

guma forma, que esse momento do requeri-

mento vai ser considerado da forma A ou da 

forma B, mas eu acredito que isso já seja do 

julgamento da demanda, então não vejo preju-

ízo ao requerente a análise dessa questão tra-

zida no momento do julgamento do processo. 
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Mas queria ouvi-los, fiquem à vontade para se 

manifestar, a matéria está em discussão”. Dra. 

Caroline Souza: “Me chama a atenção um 

ponto. Esses processos, esses dois, foram 

reunidos lá no momento da distribuição. Então, 

eles vêm de uma conjugação, de uma análise 

do Conselho, eu não sei qual reunião, eu não 

participei dessa reunião, que disse que havia 

uma conexão ali e houve uma distribuição con-

junta desses dois processos, do Dr. Fernando 

e do Dr. Leonardo. Eles foram distribuídos em 

conjunto e depois, realmente, posteriormente, 

foi distribuído o do Dr. Christiano, não sei se foi 

na mesma reunião, eu não me recordo, mas, 

assim, eles foram distribuídos até esse ano, 

em que pese esse pedido tenha sido feito ano 

passado. Então não tem como a gente analisar 

considerando o requerimento dele isolado e 

sim a distribuição, quando ele foi distribuído 

para o Conselho e a forma como ele foi distri-

buído. Ele foi distribuído conjuntamente, eles 

foram unidos, os dois requerimentos, e foram 

encaminhados para o mesmo relator. Então eu 

acho que não tem aqui, antes, nessa análise 

prévia, analisar só a data do requerimento”. Dr. 

Leonardo Figliuolo: “Excelência, Dr. Ri-

cardo”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Soli-

cito que Vossa Excelência se manifeste ape-

nas quando lhe for concedida a palavra. O as-

sunto está em discussão pelos Conselheiros e 

eu vou pedir que Vossa Excelência respeite 

esse momento. Vossa Excelência vai ter opor-

tunidade de novas manifestações, mas peço 

que permaneça aguardando seu momento 

para falar”. Dra. Adriana Tenuta: “Só confir-

mando essa questão que a relatoria de ambos 

os processos, do Dr. Leonardo Figliuolo e do 

Dr. Fernando Prestes, me foi distribuída na 23ª 

Reunião Ordinária de 2020, que foi a última 

reunião antes do recesso e, posteriormente, 

teve aquele período que a gente fica de re-

cesso, entrei de férias e, realmente, o processo 

foi passado para mim já no final de janeiro, os 

dois processos. Então, naquela ocasião, o 

Conselho votou a reunião. Inclusive, eu me 

manifestei, no momento, dizendo que entendia 

não ser o caso de distribuir por conexão. En-

fim. Nós estamos chegando hoje nessa reu-

nião, os dois processos relatados por mim, em 

decorrência dessa Decisão na 23ª Reunião Or-

dinária. Na 4ª Reunião Ordinária, quando o 

Conselheiro Theo apresentou o voto relativo 

ao pedido de ingresso ao estímulo ao aperfei-

çoamento do Defensor Público Rafael Maia, eu 

suscitei uma Questão de Ordem para saber se 

esses processos, que existem 3 (três) proces-

sos em andamento, do Dr. Leonardo Figliuolo, 
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do Dr. Fernando Prestes e do Christiano, po-

deriam ser julgados na mesma sessão porque 

havia o mesmo pedido, que era o ingresso ao 

estímulo ao aperfeiçoamento, considerando 

que, pela primeira vez, a gente enfrentaria 

essa situação de terem mais requerimentos si-

multaneamente tramitando, mais requerimen-

tos que o número de vagas. Então, nesse mo-

mento aqui, eu vou relatar os votos proferidos 

nesses dois processos em razão dessa distri-

buição por conexão. Se análise dos requeri-

mentos vai ser feita a partir do requerimento de 

A, se foi num dia, se foi no outro, acho que, 

realmente, para ser citada após o meu voto, 

onde eu realmente deixei consignado”. Presi-

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

Adriana. Dr. Marco Aurélio pediu a palavra”. 

Dr. Marco Aurélio: “Eu queira, vocês estão 

me ouvindo? Porque minha internet está muito 

ruim, desculpa. A Adriana acabou complemen-

tando, até para deixar um pouquinho célere, 

para deixar a Adriana desenvolver o voto dela, 

quando foi distribuído por conexão os proces-

sos para a Adriana, a gente não sabia, inclu-

sive, se as datas seriam as mesmas dos re-

querimentos, se era a mesma data, porque era 

muito próximo ou era o mesmo o dia, se eu não 

me engano. Então isso foi levado em conside-

ração para ser distribuído para a mesma Con-

selheira e para o mesmo Conselheiro. Mas eu 

vou deixar a Adriana e a Adriana acabou fa-

lando isso quando ela continuou se manifes-

tando por isso eu baixei a mão. Então, eu vou 

deixar seguir para a Adriana poder continuar 

falando para gente desenvolver logo esses 

processos. Desculpa”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Ok. Considerando a manifesta-

ção dos Conselheiros, a gente vai prosseguir 

com o julgamento da forma que havia sido de-

liberada na reunião passada. Eu só queria tra-

zer um ponto aqui. Foi que já houve prece-

dente deste Colegiado nesse sentido quando 

analisou os pedidos dos Defensores Maurílio e 

Leonardo Figliuolo, em outra oportunidade e, 

naquela oportunidade, houve a reunião dos 

processos, inclusive para o mesmo relator que, 

na oportunidade, era o Dr. Antonio Cavalcante. 

Então, nesse ponto, a gente vai prosseguir o 

julgamento, o relator, nesse caso, os relatores, 

vão fazer a leitura do Relatório e, a partir daí, 

nós vamos abrir a palavra para todos os inte-

ressados pelo prazo regimental e aí gente re-

toma com a parte do julgamento e com a dis-

cussão e deliberação. Com a palavra a Dra. 

Adriana”. A Exma. Sra. Conselheira passou a 

leitura do Relatório de seus respectivos pro-

cessos e, em seguida, o Exmo. Sr. Conselheiro 
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Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar, em pro-

cesso sob sua relatoria. Dr. Leonardo Fi-

gliuolo: “Boa tarde novamente, Presidente e 

demais Conselheiros, eu vou continuar insis-

tindo que o meu requerimento no programa 

seja analisado separadamente, mas eu sei que 

já estou vencido, que já foi deliberado sobre 

isso, mas é porque eu insisto em dizer que o 

§1º do artigo 2º da referida Resolução 19 diz 

que ‘os requerimentos de inscrição no Pro-

grama de Estímulo ao Aperfeiçoamento serão 

considerados na ordem de apresentação’. En-

tão eu continuo insistindo que o meu requeri-

mento deve ser analisado e, após o deferi-

mento ou indeferimento do meu requerimento 

ao Programa Estímulo ao Aperfeiçoamento, 

terminada essa fase do meu requerimento, fos-

sem analisados os posteriores, por que? Eu 

queria até retificar aqui o que a Dra. Adriana 

falou, porque eu fiz o requerimento no dia 16 

do 11, talvez distribuído dia 17, mas eu fiz o 

requerimento dia 16 do 11 de 2020. Então, eu 

vou permanecer nesse requerimento de que o 

meu pedido seja analisado primeiro e, caso 

não seja deferido o meu requerimento do Pro-

grama Estímulo ao Aperfeiçoamento, requer 

que esse pedido ao Programa que continue vi-

gorando até o surgimento de uma nova vaga. 

Então, Excelência, eu quero que respeite pri-

meiramente o §1º do artigo 2º da referida Re-

solução para que seja analisado primeira-

mente o meu pedido e, posteriormente, os de-

mais, devido a obedecer a ordem cronológica 

dos pedidos. São as alegações, Presidente”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dr. 

Leonardo Figliuolo, eu passo a palavra agora 

ao Dr. Fernando Prestes”. Dr. Fernando Pres-

tes: “Senhor Presidente do Conselho, senho-

res Conselheiros, senhoras Conselheiras, obri-

gado por me ouvirem, é a primeira vez em que 

me manifesto aqui no Conselho, apesar de fa-

zer parte há algum tempo da Carreira e venho 

aqui, nesse pleito de pedir o auxílio ao aperfei-

çoamento, já que pretendo coroar a minha vida 

acadêmica com o meu doutoramento. Já fiz o 

meu Mestrado na Universidade do Amazonas 

e, agora, conquistei essa vaga em um curso de 

Doutorado de Direito Constitucional na Univer-

sidade UNIFOR. Eu gostaria de pontuar, com 

o devido respeito, mas entendo que o requeri-

mento do colega que me antecedeu já precluiu 

porque isso foi uma decisão que foi bem discu-

tida na reunião anterior em que se deliberou 

pela junção dos pedidos. Com relação ao se-

gundo ponto que quero abordar é que o artigo 

5º da Resolução 19/2013 pontua, em seu in-

ciso II, após, claro, o Parecer da Corregedoria, 
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a preferência por defensores públicos que 

ainda não sido beneficiados deste Programa, 

que é o meu caso. Eu nunca fui beneficiado 

com esse Programa. São essas as considera-

ções e espero o deferimento do meu requeri-

mento. Muito obrigado”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Obrigado, Dr. Fernando Pres-

tes. Com a palavra agora o Dr. Christiano Pi-

nheiro”. Dr. Christiano Pinheiro: ‘Boa tarde, 

colegas, a quem saúdo na pessoa do Presi-

dente do Conselho Superior, Dr. Ricardo 

Paiva. Eu vou fazer uma breve manifestação. 

Eu confio plenamente na capacidade de julga-

mento de todos os conselheiros, que todos têm 

experiência nessa questão de Estímulo ao 

Aperfeiçoamento. Só deixar consignado, Pre-

sidente, que, em caso de eventual indeferi-

mento, o pedido continue a vigorar para que, 

assim que surja uma vaga, caso seja esse o 

motivo do indeferimento, eu possa ingressar 

no Programa de Estímulo, já que também de-

cidi voltar à vida acadêmica e, depois de tanto 

tempo de defensoria pública, cursar um Mes-

trado para fins de aperfeiçoamento, já que já 

era uma necessidade pessoal e também insti-

tucional nas minhas atribuições lá na Defenso-

ria do Consumidor. Era só isso”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Obrigada, Dr. Christiano. 

Devolvo a palavra à Conselheira-Relatora Dra. 

Adriana para prosseguimento do voto”. Após a 

leitura do voto, a relatora completou, Dra. Adri-

ana Tenuta: “Então, só para esclarecer, eu te-

nho que fechar o meu voto, eu entendo que 

ambos preenchem os requisitos e apliquei um 

critério de desempate com base no artigo 5º, 

onde eu entendo que a preferência é do Dr. 

Fernando Figueiredo Prestes em relação ao 

Dr. Leonardo Figliuolo que, contudo poderia in-

gressar numa segunda vaga, a partir de junho 

de 2021, quando a Defensoria já não teria mais 

o ressarcimento de mensalidades em relação 

ao Defensor Fernando Mestrinho, que foi be-

neficiado também pelo sistema, pelo Pro-

grama, mas, como foi suscitada uma Questão 

de Ordem da Reunião passada, a reunião de 

processo de 3 (três) processos, eu entendo 

que o Conselho deve se debruçar sobre o as-

sunto, de forma a julgar os 3 (três) processos 

conjuntamente, aplicando esses critérios de 

desempate aos 3 (três) processos, por estarem 

em tramitação conjunta”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Obrigado, Dra. Adriana, vamos 

ao Dr. Leonardo para o proferimento do voto e 

aí, quando nós voltarmos para discussão e de-

liberação, a gente enfrenta essas questões 

que foram colocadas ao final pela Dra. Adri-

ana, que eu acho que estão mais ligadas à dis-

cussão efetivamente do que ao voto. Então, 
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Leonardo Aguiar”. O relator leu seu voto e des-

tacou, Dr. Leonardo Aguiar: “Nesse caso, se-

nhor Presidente, o pedido do Dr. Christiano fica 

realmente na pendência da deliberação do 

Conselho quanto a esse critério de desempate 

levantado pela Dra. Adriana quanto ao Dr. Le-

onardo já ter sido beneficiado anteriormente 

por esse programa, porque o Dr. Christiano, 

como foi relatado aqui, atende todos os requi-

sitos, todos os concorrentes atendem os requi-

sitos para ingressar ao Programa, só que tem 

essa diferença quanto ao beneficiário, quanto 

a já ser beneficiário. Então essa é uma questão 

que o Conselho tem que se debruçar e real-

mente saber se isso é um critério de desem-

pate ou não, levando em conta, inclusive, a 

data do pedido do Dr. Leonardo. Então, real-

mente, a conclusão do meu voto fica na pen-

dência do que o Colegiado vai decidir”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dr. Leo-

nardo. Então, só para contextualizar aqui para 

facilitar nossa discussão, a gente tem diversos 

pontos, obviamente, que foram trazidos tanto 

no voto dos relatores, mas, sobretudo, nas ma-

nifestações dos interessados. Mas eu trago 

uma questão aqui, e eu acho que ela está 

muito dentro do ponto controvertido dessa de-

manda, que é o primeiro ponto de discussão, 

que é quantas vagas tem disponíveis hoje para 

o Programa. Eu acho que esse é o principal 

ponto e a gente precisa avaliar isso. O fato de 

eu ter uma vaga que vai abrir em junho não 

significa que essa vaga está aberta hoje. Inclu-

sive, se eu for pensar assim, eu vou criar uma 

fila de reembolsos para daqui o final de pro-

grama de A, de B e C, e isso pode se dar daqui 

a 2 anos. Ou o que é pior. Muitas pessoas lá 

atrás podem também não ter requerido seu in-

gresso porque sabiam que tinha pessoas que 

estavam (falha no áudio) naquele momento e 

elas não poderiam ser beneficiadas. Então, 

esse é o primeiro ponto, a gente precisa en-

frentar hoje aqui quantas vagas estão disponí-

veis, qual é o momento em que se abre para o 

requerimento e aí eu acho que a gente começa 

a encaminha uma solução para a demanda 

dos 3 colegas interessados. A gente precisa 

voltar a essa questão da distribuição conjunta 

que foi trazido, inclusive na fala do Dr. Leo-

nardo Figliuolo, a eventual aplicação do critério 

de desempate que está ligada muito a essa 

distribuição conjunta e o ponto que foi trazido 

pelo Dr. Christiano que é a criação de uma fila, 

caso não seja beneficiário do Programa nesse 

momento, não se aplica o critério de desem-

pate, considera-se apenas 2 (duas) vagas e 

que o pedido seja aproveitado para uma nova 

avaliação em um momento posterior. Então, 
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são esses momentos que estão em discussão, 

a discussão está aberta. Conselheiros com a 

palavra, fiquem à vontade. Dr. Leonardo, o se-

nhor já se manifestou no prazo regimental, a 

não ser que seja alguma questão de ordem 

que surja no julgamento, mas se não for isso 

não lhe será concedida a palavra novamente”. 

Dra. Caroline Souza: “Então a primeira ques-

tão que temos que definir é quantas vagas 

existem, se 2 ou 1, certo?”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Isso, isso”. Dra. Caroline 

Souza: “Então, no voto da Dra. Adriana, ela 

entende que existe duas vagas, mas a se-

gunda vaga só traria o efeito financeiro a partir 

do mês de junho, foi isso?”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Dra. Carol, a senhora pode 

repetir? Eu fiquei sem conexão. Perdoe”. Dra. 

Caroline Souza: “a gente vai definir a quanti-

dade de vagas, o quantitativo de vagas. No 

voto da Dra. Adriana, ela traz a questão que foi 

discutida quando a gente aprovou o prontuário 

individual do Dr. Fernando Mestrinho, que ele 

deixou claro ali que havia reembolso ainda por 

parte da Defensoria até o mês de maio. Então, 

no voto, ficou dito que existem duas vagas, 

mas que financeiramente o reembolso por 

parte da Defensoria só ocorreria a partir de ju-

nho, foi isso? Eu estou tirando uma dúvida em 

relação ao voto da relatoria”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Foi, foi isso que eu informei. Eu consi-

dero, eu fiquei, assim, em um sofrimento, con-

fesso, porque a resolução fala explicitamente 

que surge uma vaga quando termina a obriga-

ção financeira ou quando é apresentada a tese 

ou a dissertação, conforme seja a Pós-Gradu-

ação Sentido Estrito cursado. Então, pela le-

gislação, as vagas existem, só que eu con-

fronto com o que fala o artigo 2º da Resolução 

que diz que a Defensoria só pode ter 6 (seis) 

vagas concomitantes ao mesmo tempo. Então, 

assim. É uma redação confusão e aí eu acho 

que não pode realmente ter 7 (sete) defenso-

res públicos sendo beneficiados. Por que? Por-

que a Resolução existe para dar essa possibi-

lidade de Estímulo ao Aperfeiçoamento ao 

Membro, mas ela também tem que levar em 

consideração o planejamento institucional, a 

capacidade financeira da Defensoria, mas a 

gente já está. O pagamento da última presta-

ção vai acontecer agora em maio e aí a gente 

está com o voto pronto e eu não acho que seria 

justo, considerando o que está disposto na Re-

solução, deixar de proporcionar a mais um 

Membro o ingresso nesse Programa”. Dr. 

Marco Aurélio Martins: “Eu vou tentar deixar 

meu vídeo ligado, se travar muito, vocês me 

avisam. Eu entendo as considerações da Dra. 
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Adriana e sempre tive essa questão na minha 

cabeça, do Conselho atuar próximo da Gestão 

é sempre complicado. A questão que a gente 

fala da pecúnia da instituição. Eu sempre fiquei 

com muita preocupação quanto a isso, mesmo 

já estando no Conselho, principalmente 

quando eu fiquei na DAJAI. Agora, por outro 

lado, eu confesso que nós tivemos uma mu-

dança nessa resolução acrescentando o artigo 

10A e parágrafo único em 2018. E o parágrafo 

único tem a seguinte redação: ‘havendo encer-

ramento da obrigação de ressarcimento por 

parte da instituição, da mesma forma conside-

rar-se-á disponível a vaga’, ou seja é um crité-

rio de consideração de abertura de uma nova 

vaga e continua ‘permanecendo o membro 

concluinte obrigado ao cumprimento das exi-

gências desta resolução’. Ou seja, o Conselho 

entendeu, a meu ver, aqui nesse momento 

que, ocorrendo o encerramento da obrigação é 

mais uma situação de abertura de vaga. Além 

do parágrafo único, o caput coloca que ‘apre-

sentada a ata de defesa do projeto ou tese jun-

tamente com o histórico, e sendo o beneficiário 

do programa aprovado, fica considerada dispo-

nível a vaga deste para efeitos desta resolu-

ção’. Então, assim, quando nós incluímos esse 

artigo 10A nessa Resolução, meu entendi-

mento é que nós optamos considerar tanto a 

aprovação do defensor quanto também o en-

cerramento do pagamento. Compreendo, sim, 

que tem um antagonismo com o artigo 2º, mas 

aqui nós temos uma norma posterior. Portanto, 

eu entendo que nós temos as duas vagas dis-

poníveis pela redação colocada em 2018 pelo 

conselho, então seria adverso. Artigo 10A en-

tende que a abertura de vaga ocorre por duas 

formas. Tanto pelo termino da obrigação 

quanto também pela aprovação do servidor 

que pode se dar em momentos distintos”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dr. 

Marco Aurélio. Dr. Leonardo Aguiar”. Dr. Leo-

nardo Aguiar: “É só para um esclarecimento, 

Presidente. É porque quando eu analisei o pe-

dido do Dr. Christiano, eu verifiquei a manifes-

tação da Diretoria Financeira, onde ela infor-

mou que somente 4 (quatro) defensores públi-

cos estão com reembolso de mensalidade no 

Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento. 

Então existem duas vagas pendentes. Então 

eu não sei quem está correto, se foi a manifes-

tação que foi dada nos autos que estão comigo 

ou nos autos que estão com a Dra. Adriana. Na 

manifestação que me foi repassada é que tem 

duas vagas”. Dra. Adriana Tenuta: “A mani-

festação da diretoria financeira que eu tenho é 

do dia 18 março, só que aconteceram essas 

liberações posteriormente, eu não sei de 
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quando é a sua”. Secretária, Erika Folhadela: 

“Dr. Ricardo, por gentileza. É que, quando foi 

emitida tinha duas vagas, sendo que uma vaga 

foi concedida para o Dr. Rafael Maia na última 

reunião”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Obrigado pelo esclarecimento, Erika. Então, 

de qualquer forma, hoje, considerando o pre-

enchimento dessa vaga, só tem uma vaga dis-

ponível”. Dra. Adriana Tenuta: “Qual que é a 

data da manifestação da Diretoria Finan-

ceira?”. Dr. Leonardo Aguiar: “A minha é do 

dia 15 de março”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Só para eu atualizar aqui, Dra. Adri-

ana, é que tanto no seu processo quanto no do 

Dr. Leonardo existem 2 (duas) vagas, é isso?”. 

Dra. Adriana Tenuta: “Não. No meu, a mani-

festação da Diretoria Financeira, que é do dia 

18 de março, diz que só tem uma vaga porque 

ainda não tinha sido dado baixa no processo 

da Dra. Pollyana, por isso eu pedi que fosse 

cerificado algumas situações no processo, e 

ainda não havia ocorrido a votação do pro-

cesso do Dr. Rafael Maia, então eu acho que a 

gente ficou nesse limbo, então tomei esse cui-

dado de fazer essa análise, considerando que 

hoje foi dada baixa na vaga que era da Dra. 

Pollyana porque encerrou a obrigação finan-

ceira e obrigação porque ela concluiu o Mes-

trado. O Dr. Fernando Mestrinho terminou o 

Mestrado, porém ainda continua essa obriga-

ção financeira e isso a Diretoria não tem como 

informar se ela está disponível, porque ela efe-

tivamente não está”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “É. Infelizmente, nesse ponto, a gente 

acaba tendo uma falha na própria resolução de 

não definir em que momento se dá o início e o 

momento que se dá o término do Programa de 

Reembolso para cada beneficiário. Então, isso 

é algo que mais na frente a gente vai precisar 

enfrentar. Então, eu acho que a gente está di-

ante de um dilema. Se eu tenho um, duas ou 

três vagas, na realidade, uma ou duas vagas, 

não é isso? Então, a gente tem um ponto aí 

que precisa ser enfrentado, mas eu acho que 

depois a gente pode pedir o apoio da Diretoria 

Financeira para atualizar esse ponto e conse-

guir avançar no julgamento. A gente pode fazer 

um julgamento considerando a existência de 

uma vaga e fazer o julgamento considerando a 

existência de duas vagas, eu acho que dá pra 

fazer o mesmo encaminhamento, os dois en-

caminhamentos, melhor dizendo, e a gente 

consegue avançar na votação. Em relação à 

distribuição conjunta que foi um ponto trazido 

pelo Dr. Leonardo Figliuolo questionando, di-

zendo que o artigo 2º, §1º, diz que deve ser 

observada a data do requerimento. Já, em con-

traposição, o Dr. Fernando Prestes disse que 
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tem que ser analisado em conjunto e que tem 

que ser levado em consideração o artigo 5º, in-

ciso II, que traz uma regra de desempate. To-

dos os Conselheiros concordam com o julga-

mento em conjunto, com essa reunião dos pro-

cessos? Aquele que não concorda se mani-

feste. Dr. Marco Aurélio”. Dr. Marco Aurélio 

Martins: “Eu tenho uma ponderação a fazer, 

gente, até para não causar injustiça. Não reu-

nião passada, quando já estavam abertas es-

sas vagas, nós julgamos o processo do Dr. Ra-

fael Maia. Por que? Porque era um critério cro-

nológico de anterioridade. Então, lembrando, 

inclusive, que o processo do Christiano foi pro-

tocolado esse ano e, até mesmo por isso, não 

sobrecarregou ainda mais a Adriana, que já es-

tava com dois processos que foram colocados 

conexos para ela. Então, primeiro lembrete 

que quero fazer para todos. Na reunião pas-

sada, nós julgamos o processo do Rafael Maia, 

até porque ele tinha protocolado o requeri-

mento dele em meados do ano passado e o 

processo dele estava maduro e instruído para 

julgamento. Então, essa é a primeira ressalva 

que eu tenho para fazer. A segunda ressalva 

que eu tenho para colocar, a questão toda que 

nós temos aqui é que o fato de ter sido conexo, 

até para saber se tinham sido apresentados na 

mesma data ou não, os dois requerimentos 

que acabaram caindo com a Dra. Adriana 

como Conselheira-Relatora, porque, se tives-

sem a mesma data de apresentação, nós terí-

amos o mesmo critério do §1º do artigo 2º e, 

pelo que eu consegui compreender, você colo-

cou, Adriana, e, pelo que entendi, foi no dia 17 

que foi feito o requerimento do Dr. Leonardo 

Figliuolo, não foi isso? No mesmo dia do re-

querimento do”. Dra. Adriana Tenuta: “É as-

sim. O documento apresentado pelo Dr. Leo-

nardo Figliuolo, de fato, tem a data de 16 de 

novembro de 2020, mas, pelo PRÓTON, ana-

lisando a data que foi protocolado e distribuído 

foi 17 do 11. Então, eu estou me fixando nessa 

data comprovada”. Dr. Marco Aurélio Mar-

tins: “A mesma data do segundo requeri-

mento?”. Dra. Adriana Tenuta: “A mesma 

data do segundo requerimento”. Dr. Marco 

Aurélio Martins: “Obrigado, Adriana. Então 

realmente aí vai se aplicar, se for na mesma 

data, eu acompanho entendendo que tem que 

ser utilizado o artigo 5º para desempate entre 

ambos. O terceiro requerimento, como eu falei, 

sob pena de nós irmos de encontro com a De-

cisão que nós tomamos no Conselho anterior, 

embora tenha sido por maioria, tem que ressal-

tar isso, até para quem está acompanhando 

essa Sessão e não acompanhou a reunião an-

terior. Foi por maioria de votos o requerimento 
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do Rafael. Então, assim, são essas duas pon-

derações que eu coloco para todo o colegiado. 

Eu sei que é difícil porque essa questão é um 

mérito muito grande, a pessoa querer dispor do 

seu tempo para se qualificar, ser aprovado não 

é fácil, cria expectativa, essa frustração não 

gera benefícios, não vejo benefícios que isso 

possa gerar, mas realmente é um peso para 

nós conselheiros. Então, volto a colocar. Pri-

meiro eu entendo que realmente tem que ser 

julgado conexo, como foi colocado para a Adri-

ana e como foi acontecido no processo ante-

rior, que foi o Dr. Antonio o Relator, aí sim apli-

cando o critério de desempate entre ambos e 

também julgando separadamente o que foi 

feito do Christiano, lembrando que ainda hoje 

eu vou levar para o Conselho o prontuário indi-

vidual de outro colega, que vou apresentar na 

pauta de hoje ainda”. (falha no áudio). Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Pode falar”. Dr. 

Marco Aurélio Martins: “O meu entendi-

mento, só para deixar um pouco mais objetivo, 

é que, no que tange aos processos que foram 

protocolados no mesmo dia, seja observado 

artigo 5º e sob pena de ter uma colidência com 

entendimento do que foi colocado julgando o 

requerimento pelo Rafael Maia no Conselho 

anterior, o requerimento do Christiano seja res-

peitado ao § 2º do artigo 2º, desculpa o §1º do 

artigo 2º”. Dr. Danilo Penha: “Dra. Adriana, eu 

tenho uma dúvida que, na minha cabeça, ainda 

não foi sanada e eu peço desculpa a Vossa Ex-

celência porque acho que foi a dúvida, a 

mesma dúvida do Dr. Marco Aurélio. A data do 

dia 16 do requerimento existe? Como é que foi 

feita essa distribuição?”. Dra. Adriana Tenuta: 

“não, suponhamos que eu faça um documento 

hoje, no automático, foi o que eu entendi, né? 

Eu vou e coloco a data de hoje, mas eu só pro-

tocolo amanhã, então isso só se tornou público 

a partir do momento que eu protocolo”. Dr. Da-

nilo Penha: “Existe o protocolo do dia 17?”. 

Dra. Adriana Tenuta: “É”. Dr. Danilo Ger-

mano: “Ok. E, além disso, e eu trago essa pon-

deração para os colegas, ainda fazendo aqui 

um exercício de imaginação que o protocolo do 

Dr. Leonardo Figliuolo tenha sido no dia 16, eu 

trago uma reflexão como razoável é a gente 

considerar isso para fins de desempate. Nem 

para fins de desempate, mas para priorizar o 

pedido de um colega. Vejam. É o mesmo Pro-

grama de Aperfeiçoamento que eles estão ins-

critos, no mesmo curso e eles ingressaram no 

mesmo momento. Não me parece razoável, 

ainda que o protocolo tenha sido no dia 16, de 

estabelecer uma diferenciação, uma prioridade 

pelo simples fato de um dia de diferença. Pa-
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rece que nessa caso aqui, a meu sentir, há ne-

cessidade de ir para o critério de desempate 

mesmo do artigo 5º. É a reflexão que eu trago 

aqui”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Sim, eu 

gostaria de só fazer, no caso, um adendo na 

questão do protocolo. O que eu costumo ver 

na própria DAJAI são confusões referentes a 

essa data do requerimento. Muitas vezes, o 

defensor público faz o protocolo via e-mail, na 

maioria das vezes, ainda mais agora que isso 

acabou sendo mais recorrente em razão da 

pandemia, mas, quando vai fazer a atuação 

disso no PRÓTON, acaba tendo uma diferen-

ciação de um dia, dois dias. Então é muito co-

mum lá no PRÓTON. Mas, no corpo do pro-

cesso, normalmente, isso em regra, esse e-

mail é juntado. Nós fazemos essa exigência de 

se juntar o e-mail onde foi feito o requerimento 

para justamente isso, para que a gente possa 

averiguar o termo inicial do efeito financeiro 

qualquer requerimento de defensor público ou 

de servidor público, principalmente em relação 

aqueles requerimentos de adicional, de estí-

mulo ao aperfeiçoamento que o Conselho Su-

perior, em 2013, já tinha deliberado sobre isso 

e considerou os efeitos financeiros a partir da 

data do requerimento do defensor. Então é 

para isso que tem que se atentar.  Se se está 

considerando a data de protocolo feita no 

PRÓTON, de maneira digital, onde o servidor, 

na hora de autuar o processo, cria aquela data, 

especifica a data do protocolo, ou se se está 

considerando a data de envio do e-mail. No 

caso, nós sempre consideramos a data de en-

vio de e-mail. Esse é um ponto. Agora, outro 

ponto é em relação a esse critério de desem-

pate, que realmente o Dr. Danilo explicou, e é 

o que está causando uma maior dúvida aqui. É 

se esse um dia de diferenciação, mesmo que 

a data de protocolo do Dr. Leonardo Figliuolo 

fosse um dia mais cedo do que o do Fernando 

Prestes, se isso colocaria nele uma prioridade 

e mesmo sendo, neste caso, em que ele já te-

ria gozado anteriormente deste programa, 

sendo que o Prestes nunca gozou. Então real-

mente é uma reflexão para se fazer, mas em 

relação à data seria essa”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Eu estou olhando aqui no e-mail que é 

encaminhado pelo Gabinete está 17 do 11, 

mas, no finalzinho da página, está aparecendo 

16 do 11. Então eu retificar aqui meu voto só 

para colocar essas datas, que um foi 16 do 11 

e outro foi 17 do 11”. Dra. Caroline Souza: “Eu 

abri aqui também os autos e verifiquei que ele 

enviou o e-mail dia 16, às 16:10h, e o Gabinete 

recebeu no dia 17, às 9:24h. então, segundo 

os argumentos do Dr. Theo, considera a data 
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do envio do e-mail do interessado, 16 de no-

vembro, é isso?”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Isso, na verdade, foi. Esse é o argu-

mento que a gente usa na DAJAI com base em 

um precedente de 2013 do Conselho, onde o 

próprio Conselho entendeu, à época, que deve 

ser considerado a data do requerimento do de-

fensor público para efeitos financeiros de Estí-

mulo ao Aperfeiçoamento, por exemplo”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok, obrigado. Al-

gum outro Conselheiro tem algum outro 

ponto?”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Por favor, 

Presidente, só objetivando aqui. Em verdade, 

então, eu acho que o Dr. Marco trouxe uma 

nova questão. Se nós deveríamos enfrentar 

apenas o julgamento dos dois processos dos 

quais a Dra. Adriana é relatora, e deixar em se-

parado o processo do Dr. Christiano, e o se-

gundo ponto, antes até de vota, antes de entrar 

realmente na concessão ou não, é da questão 

das vagas. Efetivamente, Dra. Adriana, existe 

uma vaga, mas, pela interpretação teleológica, 

por se tratar de questão de dias para já vagar, 

ter como vaga, uma outra oportunidade, sei 

que seria a partir de junho, que dizer o último 

pagamento do Dr. Fernando Mestrinho é até 

maio. Então, por essa interpretação teleoló-

gica, o voto da Dra. Foi no sentido de haver as 

duas vagas. Então são essas as duas questão 

objetivamente que nós estamos que nós temos 

que enfrentar, correto, Presidente?”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Sim, não exata-

mente essas questões, mas pode falar”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: ‘Eu só queria entender 

isso. Essa questão de duas vagas existentes 

foi por conta da interpretação teleológica que 

Vossa Excelência deu, correto, Sra. Dra. Adri-

ana?”. Dra. Adriana Tenuta: “Na verdade, eu 

fiz uma interpretação sistemática porque eu in-

terpretei o artigo 5º com o art. 2º e pensei na 

finalidade da lei sim, que é você estimular o 

aperfeiçoamento do Membro e eu acho que a 

gente já está no final, hoje já são 22 de abril, 

na próxima, daqui a duas semanas, é paga a 

última mensalidade, e eu acho que não seria 

justo com o Membro que quer se aperfeiçoar 

perder essa oportunidade por causa desse de-

lay”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Dra. Adri-

ana, mesmo com a alteração dessa data, que 

seu voto foi realizado com base no fato de que 

eles teriam realizado o requerimento em con-

junto, o dispositivo do seu voto continua o 

mesmo? Há alguma alteração?” Dra. Adriana 

Tenuta: “Não, não vai ter alteração não, já es-

tou fazendo aqui as correções que eu entendo 

que é as datas dos requerimentos. Elas exis-

tem para ordem de avaliação, mas não para li-

mitação da possibilidade de concessão”. Dr. 
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Theo Eduardo da Costa: “Então, neste caso, 

julgando o processo do Dr. Leonardo Figliuolo 

e o processo do Dr. Fernando Prestes, a or-

dem seria conceder ao Dr. Fernando Prestes 

em razão de ele não ter gozado anteriormente 

deste Programa, é isso? Ficaria assim?”. Dra. 

Adriana Tenuta: “Exatamente. A preferência 

seria para ele e a segunda vaga para o Dr. Le-

onardo Figliuolo”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Isso ele teria preferência em relação, 

inclusive, ao Dr. Christiano?”. Dra. Adriana 

Tenuta: “Não. Aí eu penso que, como nós es-

tamos fazendo a votação conjunta, só quem 

pode deliberar isso é o Conselho, mas o meu 

entendimento é que seriam os 3 (três) conjun-

tamente”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “En-

tão, se for os 3 (três) conjuntamente e usando 

seu próprio argumento, o Dr. Figliuolo ficaria 

novamente preterido, considerando que o Dr. 

Christiano não gozou anteriormente deste Pro-

grama, seria isso?”. Dra. Adriana Tenuta: “Fa-

zendo o conflito, provavelmente seria esse o 

resultado”. Dra. Theo Eduardo da Costa: “Uti-

lizando seu próprio argumento”. Dra. Adriana 

Tenuta: “Não entendi a questão do argu-

mento”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Utili-

zando seu próprio argumento de que um dos 

critérios de desempate seria o fato do defensor 

possuir ou não, já ter gozado ou não deste pro-

grama. Considerando, então, que o único que 

já gozou dos 3 (três) é o Leonardo Figliuolo, ele 

seria preterido por último. A ordem seria Fer-

nando Prestes, depois Dr. Christiano e, por úl-

timo, o Figliuolo, seria isso?”. Dra. Adriana Te-

nuta: “No meu modo de ver sim, mas não 

consta no meu voto porque isso tem que deli-

berado futuramente e constar na Ata”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Só um pouquinho 

porque isso já um encaminhamento do voto e 

eu acho que a gente está em outras questões 

anteriores que precisam ser avaliadas. Então o 

resultado prático das deliberações é o encami-

nhamento do voto, é a parte final. A gente vai 

chegar lá, não se preocupe que a Presidência 

vai conduzir essa parte. O que a gente está dis-

cutindo um pouquinho antes é como e se se 

aplica o inciso II do artigo 5º. A questão que a 

gente precisa enfrentar aqui, e até a reflexão 

que o Dr. Danilo trouxe, é o que que eu consi-

dero para utilização do inciso II do artigo 5º. 

Porque, se a gente considerar que o §1º do ar-

tigo 2º, e não redação originária era o pará-

grafo único do artigo 2º, é fim em si mesmo, eu 

não tenho porque olhar o inciso II do artigo 5º, 

ele já nasceria sem utilidade. Esse é o enten-

dimento e que eu quero trazer para os colegas, 

porque eu acho que, a partir daí, que a gente 
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vai evolui na votação. Então, se eu considerar 

que só importa a data de entrada, então, o in-

ciso II não serve de nada. A gente esquece 

porque ele já nasceu derrogado. Em que mo-

mento eu utilizo isso? É quando eu ainda tenho 

uma vaga em aberto? Ou até o momento final 

de análise de um requerimento? Ou se eles 

protocolizados em momento próximos, em dias 

próximo? Qual o critério? Eu acho que é isso 

que hoje o Conselho precisa deliberar. Eu vou 

aplicar o inciso II? Se sim, quais os critério? 

Senão a gente vai ficar aqui levantando situa-

ções em que a gente não vai chegar a lugar 

nenhum. A gente precisa encaminhar a vota-

ção. Então, o que que eu queria? Que nós nos 

detivéssemos a análise da aplicação do inciso 

II do artigo 5º. Quando que eu vou utilizar o in-

ciso II do artigo e, se nos casos aqui que nós 

estamos tratando, estamos diante dessa situa-

ção. Eu acho que para a gente conseguir avan-

çar seria mais interessante a gente partir dessa 

análise. E, em relação, o Marco trouxe um ou-

tro ponto que foi a questão do Rafael Maia, 

mas eu acho que essa questão já foi decidida 

pelo Conselho, eu entendo que não tenha 

como se voltar para uma reanálise já que não 

houve recurso e a questão já foi decidida. Tal-

vez a análise tivesse que ser feita na reunião 

passada, nessa eu acho que já perdeu o ob-

jeto. Então vamos tentar caminhar a discussão 

nesse sentido. Como eu utilizaria o inciso II do 

artigo 5º e se eu aplicaria isso em alguma situ-

ação dessa que nós estamos tratando que são 

os três requerimentos. E aí a gente tem um ca-

minho que é prosseguir com os três processos 

em julgamento ou a gente vai ter que decidir e 

prosseguir com um ou dois processos em jul-

gamento. Então é esse o ponto que está em 

discussão”. Dra. Caroline Souza: “Com rela-

ção a esse ponto, eu acredito que os requisitos 

que o Conselho, que a gente tem que apreciar 

para o deferimento desse tipo de pedido, está, 

pela Resolução, disposto no artigo 5º e o inciso 

II é um desses requisitos. Eu acho que a gente 

não tem como somente avaliar se o artigo 2ª. 

Assim, para mim, analisando, aqui lendo, eu e 

relendo a norma, eu acredito que esse artigo 

2º, quando fala nessa preferência de apresen-

tação, está mais relacionado à ordem de julga-

mento dos pedidos, mas não a dispensa de um 

requisito claro que é o artigo 5º, inciso II, ‘pre-

ferencialmente por defensores que ainda não 

tenham sido beneficiados’. Aí eu entro e rea-

firmo aquilo que o Dr. Danilo falou. Acho que a 

norma, quando foi criada, esse dispositivo era 

visando uma justiça. Não me parece justo você 

simplesmente ignorar o artigo 5º, inciso II, 
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quando não houver um requerimento, quando 

houver diversos requerimentos, e eu vou ter 

que analisar unicamente o artigo 2º. Não teria 

razão de existir esse inciso II dentro do artigo 

5º. Então, assim, eu acho que o artigo 5º prevê 

os critérios de análise para o Conselho para 

fins de deferimento do pedido. Eu não tenho 

como me afastar dessa análise do artigo 5º em 

nenhum desses pedidos que estão aqui hoje e 

outros que virão. E o artigo 2ª, na minha opi-

nião, traz uma preferência de ordem de julga-

mento de acordo com os requerimentos. En-

tão, assim, o artigo 2º traria a ordem de julga-

mento, que seria essa ordem de requerimento, 

de protocolo, mas o critério do artigo 5º, inciso 

II, se aplicaria sempre”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Obrigado, Dra. Carol Souza. O 

que a Dra. Carol Souza trouxe é que eu sem-

pre consideraria o inciso II e a razão maior de 

eu ter o § 1º, que antes era o parágrafo único, 

é porque se eu tiver entre duas pessoas que 

estiverem concorrendo a uma vaga e esses 

dois nunca tenham sido beneficiados preva-

lece a data do requerimento, mas, se caso não 

tenha sido beneficiado, eu olharia o inciso II, foi 

isso, né Dra. Carol Souza, sua consideração? 

(falha no áudio)”. Dra. Danilo Penha: “Eu 

achei a pontuação da Dra. Carol muito perti-

nente e veja só. Se nós analisarmos da forma 

essencialmente literal, o que não deve ser 

feito, a interpretação de um norma sempre 

deve ser feita no limite da razoabilidade, o ar-

tigo 5º, o critério de desempate, só poderia ser 

aplicado, caso fosse o requerimento feito de 

forma concomitante e nós aí entraríamos em 

uma guerra de protocolo até por segundos, o 

que não me parece razoável e tão pouco lógico 

e muito menos justo. O que eu defendo, e já 

estou antecipando aqui, Senhor Presidente, é 

que, no presente caso do Dr. Leonardo e Dr. 

Fernando Prestes, eles requereram participar 

de um Programa de um mesmo curso de dou-

torado, isso é importantíssimo, e no mesmo es-

tágio. Nenhum deles, nem o Dr. Fernando 

Prestes nem o Dr. Leonardo Figliuolo, ingres-

sou nesse programa de doutoramento em es-

tágios diferentes. Eles estão exatamente 

iguais, no mesmo ponto. Então, eu acho que 

hoje, o critério de desempate do inciso II do ar-

tigo 5º como medida de razoabilidade e de pró-

pria justiça, senhor Presidente. É como eu me 

posto desde já”. Dr. Marco Aurélio Martins: 

“O que a Dra. Carol e a Dra. Adriana colocaram 

e se complementaram, para mim, e eu compre-

endo. Acho que realmente é razoável. Acho 

que seria um critério mais justo analisando as 

ponderações que vocês colocaram. Acho que 
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não nasceu derrogada a norma, como o Dr. Ri-

cardo colocou. Como eu falei, poderia ser na 

mesma data o protocolo. Observo que o proto-

colo e-mail foi mandando até, do Dr. Leonardo, 

pelo horário, depois do horário do protocolo. 

Foi mandado às 16h e nosso protocolo é até 

às 14h, salvo engano, a gente tem a portaria. 

Mas isso tudo, eu acho que a gente tem que 

fazer uma interpretação para aproveitar a reso-

lução que nós temos. Ela já rendeu uma quali-

ficação muito grande aos defensores, mas isso 

me gera um certo medo esse entendimento, e 

eu estou me filiando a Carol e a Adriana, passo 

a acompanhar vocês, mas isso gera um certo 

medo, porque dá um poder, intencional ou não, 

para nós de colocarmos em um mesmo cer-

tame pessoas que se inscreveram em momen-

tos totalmente diversos. Até quando a gente 

vai julgar conjuntamente os pedidos para quem 

está se inscrevendo para o Estímulo? Coloco 

para você exatamente isso. Quando que colo-

quei do Rafael, realmente estava lá, mas nós 

utilizamos o critério cronológico naquele mo-

mento e acho que não seria razoável ele fi-

casse aguardando. Agora o que traz, para 

mim, à tona de novo, o que a gente tem que 

enfrentar é aqui nós não temos só os proces-

sos que estão com a Dra. Adriana, a gente 

também tem o processo que está com o Leo-

nardo. Nós vamos julgar também, vamos apli-

car o artigo para todos, para os três defensores 

que estão pedindo o estímulo, ou nós vamos 

aplicar para ambos que estão com a Adriana? 

Então seria outra dúvida que eu estava colo-

cando. Porque nós temos protocolos do ano 

passado e temos protocolo desse ano e eu 

acho que a gente tem que ter essa pondera-

ção. Eu compreendo, acho que não haveria ra-

zoabilidade em julgar separado os processos 

que estão com a Adriana, até que foi como eu 

falei, se formos concluir até estão na mesma 

data, pelo horário que foi protocolado, nosso 

protocolo não estava funcionando já esse ho-

rário. Apesar de ter sido encaminhado dia 16, 

já estava fora do horário de expediente da De-

fensoria. Então, esse é o medo que eu tenho, 

já colocando que eu entendo que realmente a 

Adriana e a Carol estão corretas, reformulo a 

questão que eu tinha, mas deixo esse pensa-

mento para todos nós aqui tanto nesse mo-

mento que a gente vai ter que ver analisar se o 

processo que está com o Leonardo vai ser jul-

gado conjuntamente agora, aplicar o artigo 5º 

para todos os defensores ou não. Porque ve-

jam o que eu estou colocando. Se o conselho 

demora para levar um processo para julga-

mento, eu posso ou não aplicar o artigo 5º para 
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um defensor ou não, essa é a situação prática 

que nós vamos ter. Então essa é a minha pre-

ocupação”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Obrigado, Dr. Marco Aurélio. Esse é outro 

ponto de discussão, a gente vai chegar lá, 

certo, Dr. Marco Aurélio, primeiro a gente tem 

que decidir se vai aplicar ou não o inciso II, se 

ele é aplicável, depois a gente vai ter que defi-

nir qual o momento que eu considero para re-

unir processos e fazer esse julgamento. A Dra. 

Adriana tinha pedido a palavra”. Dra. Adriana 

Tenuta: “Era só para confirmar que entendi 

exatamente como a Dra. Carol falou. Não te-

nho mais nenhuma consideração”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito, obrigado. 

Então, todos concordam com a aplicação do 

inciso II do artigo 5º?” Aprovado por unanimi-

dade. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Agora, 

o principal ponto e eu acho que é aí que a 

gente vai chegar inclusive no encaminhamento 

do Dr. Theo, do Dr. Marco Aurélio trouxeram. 

Qual o momento que eu considero para aplica-

ção disso? É da data do requerimento? A data 

em que surgiu a vaga? A data do encerra-

mento da vaga? A gente precisa ter um critério 

que seja objetivo para definir isso. No caso do 

processo do Dr. Leonardo e do Dr. Fernando 

Prestes eu tenho uma situação tranquila por-

que são dias semelhantes, do Dr. Christiano 

vem um pouquinho depois. Em compensação, 

a vaga ali trazida, aberta pelo Dr. Fernando 

Mestrinho, também é posterior. Se eu anali-

sasse esse processo lá atrás, eu teria apenas 

uma vaga. E ai? Eu olho no surgimento da 

vaga? Momento da decisão do Conselho? Eu 

acho que isso que a gente precisa enfrentar. 

Está em discussão. Se alguém tiver uma pro-

posta, pode trazer”. Dra. Caroline Souza: “A 

gente já definiu a quantidade de vagas? São 

as duas então?”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “São duas vagas, a Secretaria me es-

clareceu que a vaga que foi ocupada pelo Dr. 

Rafael Maia era a vaga da Dra. Pollyana”. Se-

cretária, Erika Folhadela: “Presidente, a vaga 

que o Dr. Rafael assumiu era a vaga do Dr. 

Maurílio”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ah 

isso. Perfeito. Era vaga do Dr. Maurílio. Então 

nós temos a vaga que antes era ocupada pela 

Dra. Pollyana e a segunda vaga que é a vaga 

do Dr. Fernando Mestrinho. Então nós esta-

mos considerando que há 2 (duas) vagas. Até 

para a gente levar em consideração, que eu 

acho que a gente está aqui em uma discussão 

que talvez se torne até estéril. O Marco Aurélio 

hoje está trazendo o prontuário individual do 

Newton, então vai abrir mais uma vaga, né 

Marco Aurélio?”. Dra. Caroline Souza: “Outro 
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programa”. Secretária, Erika Folhadela: “Ou-

tro Programa, Dr”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Outro programa? Desculpa. Então, nós 

temos duas vagas e agora a gente tem que en-

tender qual é o momento que eu considero 

para definição disso”. Dra. Pollyana Souza: 

“Presidente, o Danilo, na hora que estava fa-

lando, passou por um desses critérios e eu 

acho que não ficou bem gravado, mas eu acho 

que é interessante para por em discussão o 

que eu acho que deve ser um bom critério. 

Nesses dois casos, eles entraram no mesmo 

momento e no mesmo programa, independen-

temente da data do requerimento. Diferente, 

por exemplo, eu e o Mestrinho, que entramos 

no mesmo programa, mas em momentos dife-

rentes. Quando ele entrou, eu já tinha cursado 

algumas matéria. Então, eu consigo pensar 

agora, talvez discutindo, a gente amadureça 

isso que, para outro, possa ser um bom crité-

rio”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso vai 

ser algo que vai ser definido para frente, é algo 

que vai ficar valendo para frente. E aí, eu tenho 

que ter uma preocupação porque houve, de 

fato, um atraso na análise desses 2 (dois) pro-

cessos. Se eles tivessem sido analisados lá 

atrás, eu teria o encaminhamento de uma pes-

soa para a vaga disponível e a outra não teria 

tido acesso ao Programa. E aí a outra vaga 

surgiria com o fim do ciclo do Dr. Fernando 

Mestrinho. Aí sim surgiria a segunda vaga e eu 

acho que aí que estaria habilitado para uma 

nova inscrição. Então eu preciso saber até que 

momento alguém pode se inscrever para ser 

beneficiário do Programa porque isso faz dife-

rença. Se eu sei que as vagas estão todas ocu-

padas, eu não vou me inscrever porque não 

tem. Até porque nunca se teve aqui uma cria-

ção de fila, nunca teve fila, não existe fila para 

esse Programa. Se existisse fila, era natural. 

Eu iria me inscrevendo e criaria ali uma fila vir-

tual. À medida que isso fosse acontecendo, eu 

ia pagando. Chegaria o momento que a gente 

teria reembolso para daqui 5 ou 6 anos, mas a 

gente precisa avaliar. Então, qual é o mo-

mento? Nesse caso específico, eu tive dois re-

querimentos que aconteceram no ano de 2020 

protocolados junto e um de 2021. Vai ser essa 

a contemporaneidade do requerimento? En-

tão, requerimentos que aconteceram próximo 

devem ser analisados em conjunto e aplico o 

artigo 5º, inciso II? E se o requerimento veio 

um pouco depois ele não entra nessa análise? 

É isso que eu preciso que a gente avance para 

encerrar essa discussão e encaminhar”. Dra. 

Caroline Souza: “A gente teria que fazer uma 

análise entre a data da inscrição e a vaga, é 

isso?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu 
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pensei em algo nesse sentido, parecia mais ló-

gico”, Dra. Caroline Souza: “Hoje a gente está 

julgando, tipo, a data do julgamento é hoje. 

Hoje existe efetivamente quantos pedidos para 

serem julgados e quantas vagas abertas? Por-

que se a gente for, realmente, analisar lá atrás, 

lá de novembro, realmente a gente nem estaria 

tendo essa discussão porque não ia ter duas 

vagas. Então, eu acho que a gente também 

não pode desconsiderar esse momento agora 

que a gente está que é o momento do julga-

mento dos requerimentos que estavam pen-

dentes, que estão todos sendo analisados e as 

vagas agora. E também, assim, embora a 

gente falou que tenha duas vagas, efetiva-

mente, a gente está julgando para o futuro por-

que a vaga do Fernando parece que não existe 

ainda, né? Ainda mais a obrigação de reem-

bolso pela Defensoria ainda não existe. Ela só 

vai começar, essa vaga, que seria o paga-

mento, a partir de junho pelo que eu entendi”. 

Presidente, Ricardo Paiva: “Na realidade, 

nesse caso específico do Mestrinho, a gente 

tem ali pelo artigo 10 ele tendo terminado o 

programa. Então, a vaga surgiu, muito embora 

eu não possa fazer a compensação imediata, 

mas a vaga já existe pela leitura do 10 ou do 

10A, não tenho certeza. Dr. Theo”. Dr. Theo 

Eduardo da Costa: “A Dra. Carol levantou 

uma outra questão e eu acho pertinente tam-

bém porque é o seguinte. Não basta somente 

discutir o período inicial de quais processos se-

riam discutidos em conjunto, mas também e 

principalmente a data final disso. Eu só não 

acho que deva ser a data do julgamento por-

que vamos supor que, senão pode acontecer 

de isso sempre ficar protelando. Vamos supor 

que nos últimos 15 (quinze) dias, foi a última 

reunião que nós tivemos, um novo defensor 

público protocole um outro requerimento e isso 

vá gerar aí um atraso ou a inclusão dele nesse 

novo julgamento, pode atrasar em relação aos 

trâmites internos, até porque tem que ter o Pa-

recer da Corregedoria. Então essa data final, 

essa data limite, também deve ser levada em 

consideração, só não acho que deva ser a data 

do julgamento. Poderia ser a data onde o Con-

selho delibere sobre a reunião de processos. 

Então, vamos supor, na reunião passada, a 

Dra. Adriana levantou uma Questão de Ordem 

onde se entendeu que deveriam ser reunidos 

determinados processos. Então, durante essa 

reunião, fixou que seria julgados os 3 proces-

sos em conjunto, Dr. Leonardo Figliuolo, Dr. 

Fernando Prestes e Dr. Christiano. Então eu 

acho que essa é data limite e não a data do 

julgamento em si. Eu acho que isso também 
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deve ser abordado pelo Conselho”. Presi-

dente, Ricardo Paiva: “Perfeito. Outro critério 

que a gente também pode utilizar é o critério 

do momento em que o processo está maduro 

para julgamento. Momento em que o processo 

passou por toda aquela instrução que tem que 

acontecer e voltou para o Conselho e ali ele 

está disponível, porque aí o fato de o Conse-

lheiro demorar uma ou duas reuniões ou mais 

para apresentar o voto não pode ser imputado 

ao interessado, mas o trâmite para instrução 

do processo parece ser um critério razoável 

para eu considerar tudo. Então eu pensei 

nesse outro critério”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Então seria a data da distribuição para 

o Conselheiro?”. Presidente, Ricardo Paiva: 

“É que eu não sei se a instrução dele é na dis-

tribuição. Essa instrução acontece depois da 

distribuição”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “É 

para ser dessa forma. Quando vai para o Con-

selheiro colocar em pauta é porque já houve, 

já passou pela Corregedoria, onde a Correge-

doria faz a análise de todas as documentações 

fornecida pelo defensor requerente e, a partir 

desse Parecer da Corregedoria, quando a Cor-

regedoria dá o ok, aí que vai para o relator pro-

ferir voto”. Presidente, Ricardo Paiva: “Eu 

acho que é o critério que seria mais razoável e 

aí, o que tiver nesse momento iniciado, então 

eu tenho vários requerimento, a partir do mo-

mento que o primeiro chega lá, está pronto 

para julgamento, eu verifico se tem outro por-

que chega para o relator, o relator fala ‘existem 

outros processos tramitando com a mesma 

matéria?’. Se sim, eu instruo esse e junto tudo, 

se não existir eu prossigo para o deferimento 

do pedido”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Só 

para expor para vocês, por exemplo, o Dr. 

Christiano, que está hoje disputando a vaga, 

foi um dos mais céleres a atender os requeri-

mentos da Corregedoria. Muitas vezes o pro-

cedimento demora para ficar maduro porque 

não é juntado todos os documentos que são 

necessários, que não estão objetivamente 

dentro da Resolução, mas que são necessário. 

Eu começo a pensar que o critério da distribui-

ção é o mais justo. Por que? Assim como nós 

temos defensores que são mais organizados, 

são mais céleres, cumprem e até enviam do-

cumentação de forma mais rápida, nós temos 

outros que demoram um pouco mais a instru-

ção, por necessitar de diligências que eles 

mesmos causam. Então, eu entendo que a dis-

tribuição, embora não seja o melhor, eu en-

tendo, Ricardo, a situação que você coloca, o 

processo estando maduro fica mais fácil a 

gente fazer o julgamento, mas talvez aí a gente 

gere uma injustiça com aquele defensor que é 
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mais diligente. Era só uma ponderação que eu 

estava colocando”. Dr. Christiano Pinheiro: 

“Presidente, só uma questão de ordem, por 

gentiliza, por isso eu pedi a palavra. Só fazer 

uma correção ao Dr. Marco. Quando eu fiz o 

pedido, meu processo já estava maduro, só 

que o Subcorregedor, Dr. Kikuda, não conse-

guiu localizar, de fato, é complicado, eu tive 

essa dificuldade, eu que estava afastado do 

mundo acadêmico, para localizar a avaliação 

do curso no documento que eu juntei e eu já 

tinha juntado a plataforma Sucupira. Então, 

quando veio para eu me manifestar, na ver-

dade, era só para eu fazer um esclarecimento 

para indicar para o Subcorregedor onde estava 

a avaliação que ele não conseguia localizar, 

mas, desde plano, o processo estava maduro, 

com todos os documentos. Era só isso. Obri-

gado, Presidente”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Ok. O que eu tinha colocado, na reali-

dade, e já passo a palavra, Dr. Marco Aurélio, 

é no sentido que, se eu tenho um requerimento 

sobre estímulo aperfeiçoamento e, partir do 

momento que isso chegou para distribuição, ali 

o Conselheiro faz a diligência para saber se há 

outros pedidos tramitando com o mesmo obje-

tivo e apensas esse outros pedidos é que vão 

ser considerados nesse critério de desempate. 

Ainda que lá na frente, antes do julgamento, 

outro colega tenha protocolado, esse não será 

considerado. Eu só considerarei aqueles que 

estão tramitando quando o primeiro deles che-

gou ao Conselho e já está maduro para julga-

mento. É apenas uma sugestão de critério. In-

felizmente, essa é uma dificuldade que a Re-

solução nos traz, então a gente precisa avan-

çar nisso. Todo mundo concorda com esse cri-

tério? Não sei se ele é o mais justo, mas ele 

parecer ser um que a gente não faz diferencia-

ção, não impõe a data de requerimento ou até 

mesmo uma análise do Conselho, uma even-

tual demora do Conselho”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Só resume de novo, Ricardo, falhou 

aqui a conexão, eu já estou cansada, eu acho 

que não vou conseguir entender”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Deixa eu tentar explicar 

de novo. Eu tenho um pedido de ingresso no 

Programa de Estímulo. Então eu, Ricardo, en-

trei com pedido de ingresso ao programa de 

estímulo. O meu processo passou por toda ins-

trução, parecer da Corregedoria e tal, e ele vai 

distribuído para um relator. Essa, então, seria 

a data que eu consideraria como a data para 

analisar se há outros pedidos em trâmite com 

o mesmo objetivo, ou seja, se tem outras pes-

soas que pediram ingresso ao programa. E, 

caso tenha, esses processos eu julgo junto. Eu 

até espero a instrução dos outros. Caso não 
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tenha, eu prossigo no julgamento. Algo seme-

lhante como foi feito no seu voto. Então eu só 

peguei aquela diligência que Vossa Excelência 

colocou no sentido de baixar em diligência 

para ver se tinha outras pessoas com pedido 

semelhante. E a gente estabeleceria um 

marco, o momento que isso deveria ser feito e 

qual a data que eu consideraria já que a reso-

lução, hoje, é silente nesse critério que eu devo 

levar em consideração para aplicação do artigo 

5º, inciso II, que é o critério de desempate. 

Consegui me fazer claro?”. Dra. Adriana Te-

nuta: “Entendi. Nessa análise, qual seria a 

data? Seriam só os dois processos que estão 

comigo que seriam votados?”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Eu não sei qual seria a data. 

Aí precisaria olhar o processo em si, mas a 

gente encaminharia a decisão nesse sentido, 

depois é só uma análise mais de documento, é 

uma análise que não demanda tanto impacto, 

mas a gente teria um critério. Eu realmente não 

sei qual é a data, se entraria os dois, se entra-

ria os 3 (três), mas a gente teria aí um critério 

para utilizar para encaminhar essa Decisão, já 

que entendemos que o artigo 5º, II, precisa ser 

considerado no momento da análise”. Dra. 

Adriana Tenuta: “O meu processo foi distribu-

ído em dezembro, na 23ª Reunião, não sei 

quando foi do Leo, não tenho essa informa-

ção”. Dr. Leonardo Aguiar: “Veio para minha 

relatoria em fevereiro, dia 4 de fevereiro” Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “No caso, o seu 

processo foi encaminhado em dezembro, foi 

distribuído para análise. Então, eu pegaria 

essa data e olharia quais os processos que es-

tavam tramitando ali e aplicaria um critério”. Dr. 

Leonardo Aguiar: “Só retificando. É 25 de fe-

vereiro que veio para mim, Dr. Ricardo”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Os Conselheiros 

entenderam o critério? Concordam com ele ou 

não?”. Dr. Felipe Mestrinho: “Por esse critério 

que eu vi no relatório aqui do Dr. Leonardo o e-

mail de solicitação do Dr. Christiano foi do dia 

4 do 2 de 2021, então estaria fora do critério do 

artigo 5º porque já tinha sido recebido pela Dra. 

Adriana, seria isso?”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Se teve essa data, sim. Eu olharia lá. 

O primeiro processo que chegou na relatoria 

da Dra. Adriana foi em dezembro. Ali, eu olha-

ria quais processos estariam distribuídos e jul-

garia. Só, no máximo, reuniria eles para julga-

mento. E os que chegassem depois iriam para 

uma próxima vaga, uma vaga subsequente. 

Foi esse o critério que eu dei, que eu estou su-

gerindo, não sei se Vossas Excelências con-

cordam”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu acho que 

a Resolução é confusa mesmo. Eu acho que a 
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gente realmente merecia uma nova resolução”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “O que que 

acontece, Paiva, em relação a essa data da 

distribuição? O problema é o fluxo. Para você 

entender o fluxo de como isso ocorre, eu recebi 

o processo do Rafael Maia ano passado, foi 

distribuído para minha relatoria. Foi votado 

acho que foi na última reunião do Conselho, se 

eu não estiver enganado. Só que foi para mim, 

e isso acontece para todos os outros relatores, 

só para um despacho inicial para determinar 

que os autos sejam remetidos para a Correge-

doria e que a Corregedoria faça a análise da 

documentação. Esse processo, no caso do Ra-

fael Maia, e essa ponderação que o Marco faz 

sobre esses prejuízos que podem ter em rela-

ção a defensores diligentes, que fazem todas 

as documentações, em detrimento daqueles 

defensores que foram ágeis no momento do 

protocolo, mas que deixaram de realizar inú-

meros, deixaram de juntar inúmeros documen-

tos necessários para fins de deferimento do 

pedido. Então, por exemplo, do Rafael Maia foi 

para a Corregedoria com falta de documentos, 

de documentos ausentes e foi remetido nova-

mente para o requerente, para o requerente fa-

zer a instrução daqueles documentos faltantes. 

Então veja. A gente pode também estar preju-

dicando, foi isso que o Marco Aurélio levantou, 

aqueles que foram diligentes, ágeis, em anga-

riar esses documentos e, pelo fato de defenso-

res que foram mais rápidos no protocolo se be-

neficiarem disso. Então, é esse o ponto. Então 

olha lá. Se a gente adotar o ponto inicial, onde 

ele é distribuído para a relatoria, vai acontecer 

isso. A gente pode estar prejudicando defenso-

res que foram diligentes, que não demoraram 

para juntar todos os documentos e beneficiar 

aqueles defensores que foram só rápidos, mas 

não juntaram documentos nenhum. Então é 

esse o ponto. Eu não acho que a data, veja só, 

a data não pode ser aquela data inicial, onde é 

distribuído o processo para o relator, mas sim 

a data em que a Corregedoria profere o Pare-

cer dizendo que ele está apto para julgamento. 

Então só a diferenciação que eu gostaria de fa-

zer. Nesse viés, não haveria prejuízo porque o 

defensor público, que foi diligente e juntou to-

dos os documentos, seria beneficiado em ra-

zão disso e ficaria, às vezes, na frente daquele 

defensor que não teve diligência e acabou jun-

tando documento de qualquer maneira e isso 

atrasou a própria instrução do processo. Então 

é um ponto que o Marco levantou e eu acho 

que é interessante”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Obrigada, Dr. Theo, e eu achei que eu 

estava até falando disso porque quando eu 

questionei que momento o processo estava 
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maduro para julgamento foi-me colocado que 

era o momento da distribuição. Eu achei que 

eu estava falando isso, mas é o momento que 

ele está maduro para julgamento, é isso que é 

o critério que eu quero colocar, que eu estou 

sugerindo para deliberação aqui dos Conse-

lheiros e das Conselheiras. E mais. Eu não 

acho que vai haver um prejuízo porque, 

quando ele estiver maduro para julgamento, 

um relator vai precisar ver se não existem ou-

tros processos com o mesmo objeto trami-

tando. Porque, se houver, eu preciso aguardar 

a instrução desses outros. O que eu tenho ali 

é apenas uma data de corte para requerimen-

tos que tenham sido ingressados posterior-

mente a essa data que o processo está ma-

duro para julgamento, que não serão conside-

rados, ou seja, a partir do que foi protocolado 

é um outro momento, eu não reúno aqui para 

análise do artigo 5º, II, eu só olho o que foi pro-

tocolado até aquela data que o primeiro pro-

cesso foi maduro, foi distribuído para julga-

mento. Dr. Thiago”. Dr. Thiago Rosas: “Presi-

dente, para fins de elucidação. Pela sua pro-

posta, como ficaria então esses 3 (três) pro-

cessos? Para a gente conseguir enxergar aqui 

o nosso caso concreto, por gentileza”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Pela minha pro-

posta, eu tenho hoje 3 (três) requerimentos 

que estão tramitados. Eu vou olhar os 3 (três) 

requerimentos e vou ver qual foi aquele que 

chegou maduro para julgamento, ou seja, a 

partir dali só precisava da análise do relator e 

colocar em julgamento, ou seja, ele já tinha 

passado por toda aquela tramitação, a juntada 

de todos os documentos, o Parecer da Corre-

gedoria, tudo aquilo que, já está com manifes-

tação favorável da corregedoria aqui que está 

contida no artigo 5º. Então esse processo che-

gou para o Conselheiro, esta data que ele vol-

tou para o Conselheiro congela e eu verifico 

se, nessa data, eu tenho outros requerimentos. 

Então, digamos que chegou lá no dia, essa 

data é dia 10 de janeiro, então, no dia 10 de 

janeiro, quais os pedidos que estavam tramita-

ção: do Fernando Prestes e do Leonardo Fi-

gliuolo. Mas, se essa data é lá o dia 1º março, 

quais os pedidos que estão tramitando? Fer-

nando Prestes, Leonardo Figliuolo e Christiano 

e aí eu reúno eles e vou fazer um único julga-

mento que é o que a gente está fazendo hoje 

aqui. Então dessa forma que ficaria, com esse 

critério. É apenas uma sugestão. Se algum ou-

tro Conselheiro ou Conselheira tiver algum ou-

tro critério fique à vontade para sugerir, só que 

nós não temos um critério hoje. A resolução 

não nos traz isso e a gente precisa julgar”. Dra. 
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Caroline Souza: “Eu acho que, assim, Ri-

cardo, conjugando esse critério, a gente real-

mente não existe um critério, mas, salvo en-

gano, na última reunião nós decidimos pelo jul-

gamento conjunto e aí, ainda que a gente fixe 

um critério hoje, eu acho, os colegas me corri-

jam porque a ata não ficou pronta, mas eu 

acredito que a gente deliberou pelo julgamento 

conjunto. Outro ponto, ainda que eu aplique 

esse critério hoje, salvo engano, esses proces-

sos só foram enviados para essas relatorias 

depois da última reunião. Então é quando es-

taria maduro para julgamento nesse exemplo, 

é isso que você está dando? Quando ele já 

concluiu tudo, a Corregedoria deu parecer, en-

tão eu acho que não haveria impedimento de a 

gente julgar também esses 3 (três), ainda que 

a gente aplique esse critério agora, crie esse 

critério e se aplique ele”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Isso, isso. Se eles ficaram pron-

tos só agora, não há nenhum problema que se 

julgue tudo. Agora foi um critério. Se, na reu-

nião passada, Vossas Excelências entende-

ram que o julgamento se daria em conjunto e 

que haveria reunião, então essa questão está 

superada e a gente vai só para a aplicação do 

artigo 5ª, II, e todo mundo já concordou com o 

critério de desempate, então a gente não pre-

cisaria estar discutindo, a gente pode avançar 

apenas para a Decisão. Se esse critério já foi 

definido como uma reunião dos processos 

para uma análise em conjunto, por conta do in-

ciso II, eu não sei exatamente o que critério 

que levou a reunião. Foi apenas a identidade 

de matérias? A eventual conexão? Ou por que 

eu precisava aplicar o inciso II do artigo 5º?”. 

Dra. Caroline Souza: “Foi, foi isso aí. Aí tinha 

um processo do Dr. Rafael na pauta e se deci-

diu a primeira questão. Julgava o dele porque 

já estava maduro, já tinha um requerimento, foi 

por maioria. Aí, no segundo ponto da questão 

de ordem que a Dra. Adriana levantou era: e 

os outros? Se reúne para julgamento con-

junto? Aí se decidiu, acho que por maioria tam-

bém, salvo engano, que se reuniria para julga-

mento conjunto esses 3 (três). Isso foi tratado 

na última reunião. Então eu acho que se a 

gente estabelecer um critério seria para os pró-

ximos pedidos, mas para esse, me corrijam, 

colegas, se eu estiver errada, que a minha me-

mória não está muito boa, mas eu lembro que 

a gente decidiu na última reunião que esse jul-

gamento desses 3 (três) seria em conjunto”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Se o entendi-

mento é esse, a discussão que a gente está 

tendo a tarde toda aqui, me perdoe, mas ela é 

estéril. Se a gente soubesse, a gente já teria 

finalizado a reunião. Dr. Thiago”. Dr. Thiago 
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Rosas: “Presidente, eu recordo que uma das 

falas da reunião passada, justificando a reu-

nião, a fim de evitar decisões contraditórias e a 

fim de evitar injustiças, foi uma das posições 

que foram colocadas como argumento e vota-

das para reunião”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Eu acho que a gente pode encaminhar 

da seguinte forma, vamos lá. Primeira coisa, 

vamos colocar em votação. A análise dos 3 

(três) requerimentos vai se dar de forma con-

junta? Vou abrir a votação”. Dr. Leonardo 

Aguiar: “Análise separada. Dr. Fernando e Le-

onardo em um julgamento e do Christiano em 

outro”. Adriana Tenuta: “Análise conjunta”. 

Dr. Marco Aurélio Martins: “Para ser congru-

ente com a reunião passada, análises separa-

das”. Dr. Danilo Penha: “Da mesma forma que 

o Dr. Marco, análise separada”. Dra. Caroline 

Souza: “Conjunta”. Dr. Thiago Rosas: “Em 

conjunto, Presidente”. Dra. Pollyana Vieira: 

“em conjunto”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Em 

conjunto”. Dr. Felipe Mestrinho: “Em con-

junto”. Secretária, Erika Folhadela: “Dr., a ba-

teria do Theo arriou”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Eu voto em conjunto, a análise em con-

junto”. Por maioria, votação em conjunto. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok. Então deci-

dimos que a votação vai ser em conjunto. En-

tão o próximo encaminhamento é se eu vou fa-

zer a análise considerando a data do requeri-

mento ou se eu vou olhar o artigo 5º, inciso II, 

igual para todos. Se eu decidir que a gente vai 

analisar em conjunto, então eu preciso enca-

minhar para olhar apenas a data do requeri-

mento ou artigo 5º, inciso II. Então vou colher 

a votação novamente”. Dra. Adriana Tenuta: 

“Ricardo, só um minuto porque falou e eu não 

ouvi o que você falou, pode repetir, por favor?”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Posso, claro. 

Considerando que definiu-se que a votação é 

em conjunto, eu preciso estabelecer o critério, 

qual que eu vou olhar. Ou a data do requeri-

mento, e está lá no §1º do artigo 2º, ou o crité-

rio de desempate estabelecido no artigo 5º, II. 

Porque nós decidimos reunir tudo, então a de-

cisão tem que ser em conjunto, eu vou consi-

derar esses dois pontos”. Dr. Leonardo 

Aguiar: “Análise do artigo 5º”. Adriana Te-

nuta: “artigo 5º”. Dr. Marco Aurélio Martins: 

“artigo 5º também”. Dr. Danilo Penha: “Da 

mesma forma que os demais, artigo 5º, Exce-

lência”. Dra. Caroline Souza: “artigo 5º”. Dr. 

Thiago Rosas: “artigo 5º, Presidente”. Dra. 

Pollyana Vieira: “artigo 5º”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “artigo 5º”. Dr. Felipe Mestrinho: “ar-

tigo 5º”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Da 
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mesma forma, artigo 5º”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Ah, perfeito. Porque acho que 

Vossa Excelência tinha perdido a conexão e 

acho que não acompanhou”. Dr. Theo Edu-

ardo da Costa: “Eu consegui acompanhar sim 

pelo Youtube até retomar a conexão”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito. Eu voto 

também pelo artigo 5º. Então o encaminha-

mento ficou no sentido de que a análise dos 

processos se deu em conjunto, com a aplica-

ção do artigo 5º, inciso II, estabelecendo o cri-

tério de já ter participado ou não do Programa. 

Então, dessa forma, estão elegíveis para o 

Programa Dr. Fernando Prestes e Dr. Christi-

ano, considerando que o Dr. Leonardo Fi-

gliuolo já foi beneficiado do Programa”. Dr. 

Thiago Rosas: “Presidente, a última pergunta 

é se vai haver fila, que o senhor colocou tam-

bém na fala anterior”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “É. A gente precisa enfrentar isso. Se 

nós vamos criar fila ou não. Eu vou colocar 

para votação, mas só vejo um problema: nunca 

teve a fila, mas vamos para a votação”. Dr. Le-

onardo Aguiar: “Com a fila”. Adriana Tenuta: 

“Eu voto sem fila”. Dr. Marco Aurélio Martins: 

“Eu voto sem fila também. Que haja uma nova 

inscrição”. Dr. Danilo Penha: “Sem fila, Exce-

lência”. Dra. Caroline Souza: “Sem fila”. Dr. 

Thiago Rosas: “Sem fila, Presidente”. Dra. 

Pollyana Vieira: “Sem fila”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “Sem fila, com nova inscrição”. Dr. Fe-

lipe Mestrinho: “Com fila, Presidente, mas 

com a ressalva de que uma outra metodologia 

deve ser adotada, a exemplo, para ser pen-

sada no futuro de criação de Edital para cada 

vaga que fosse abrindo, considerando o nú-

mero de vagas e o aumento do número de co-

legas, mas, no momento, na situação atual, 

com fila”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Sem 

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

também sem fila, até porque, no surgimento de 

uma vaga, podem ter outras pessoas que se 

interessem pelo Programa e a gente vai gerar 

uma divergência que não me parece interes-

sante. A gente acabou de decidir em reunir 

processos, eu vou estar tirando também a pos-

sibilidade de alguém reunir lá na frente quando 

surgir a vaga. Então, ficou, por maioria, a reu-

nião dos processos. Por unanimidade a aplica-

ção do artigo 5º, inciso II e, por maioria tam-

bém, a não criação da fila. Dessa forma, eu 

proclamo o resultado. Aproveito para agrade-

cer a presença do Dr. Fernando Prestes, do Dr. 

Christiano, do Dr. Leonardo Figliuolo e nós va-

mos seguir na votação. Uma boa noite aos co-

legas que se fizeram presentes nessa reu-

nião”. 3) PROCESSO Nº 20000.002136/2021-

DPE/AM. INTERESSADA: DEFENSORIA-
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GERAL. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RE-

SOLUÇÃO Nº 019/2013-CSPDE/AM. Relatou 

o Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu acho 

que os colegas já tiveram acesso à minuta de 

resolução e essa minuta, colegas, eu recebi na 

semana passada a visita das Conselheiras 

Dra. Caroline Souza e Adriana Tenuta e elas 

trouxeram uma nova proposta de resolução 

para o Estímulo ao Aperfeiçoamento. Uma pro-

posta baseada, em grande parte, ao modelo 

que hoje é aplicado no TRF4, é o modelo que 

considera a existência de um Edital onde as 

pessoas vão se inscrever, a um valor especí-

fico que é definido para o reembolso a um nú-

mero específico e isso eu acho que, se nós ti-

véssemos uma resolução nesse contexto, in-

clusive foi a manifestação até do Dr. Felipe 

Mestrinho no final, a gente não estaria pas-

sando por esse tipo de dificuldade e teria mais 

transparência para aquelas pessoas que con-

correm às vagas. E diria até mais. Nós tería-

mos a possibilidade de abrir um pouco mais de 

vagas porque outras poderiam se beneficiar. 

Então, nesse contexto, o que nós queremos 

com essa proposta? Suspender a inscrição de 

novas pessoas ao Programa por 30 (trinta) 

dias, assumindo o compromisso de na próxima 

reunião do Conselho, né Dra. Adriana, Dra. 

Carol Souza, nós apresentarmos a esse Cole-

giado a nova minuta que vai regulamentar o 

Estímulo ao Aperfeiçoamento. Então, é mais 

para a gente não ter nenhum pedido aí que te-

nha sido ingressado e que nos traga algum tipo 

de dificuldade ou uma avaliação futura. É im-

portante dizer, colegas, que ela só suspende 

novas inscrições, a resolução continua toda 

em vigor, até porque existe o acompanha-

mento aos membros que estão sendo benefici-

ados. É apenas a inscrição e por 30 (trinta) 

dias”. Aprovado por unanimidade. 4) PRO-

CESSO Nº 20000.003314/2020-DPE/AM. IN-

TERESSADA: SUELEN PAES DOS SANTOS 

MENTA. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RE-

SOLUÇÃO Nº 004/2019-DPE/AM. CONSE-

LHEIRA-RELATORA: DRA. KANTHYA PI-

NHEIRO DE MIRANDA. Lido o voto, deu-se 

início às discussões. Danilo Penha: “Dra. 

Kanthya, quem é o titular da 2ª Defensoria Cí-

vel?”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Não sei lhe 

precisar”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Dr. 

Luiz Maurício”. Dra. Kanthya Pinheiro: 

“Quando houve o pedido da interessada, a Co-

ordenadoria Cível abriu a manifestação e não 

houve nenhuma manifestação. Eu só vejo um 

ponto, Dra. Kanthya (falha no áudio), é a indi-

cação de uma defensoria específica. Eu vejo 

isso com um pouco de preocupação por conta 
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da alteração de atribuição, da inamovibilidade. 

Então, qualquer alteração, e eu acho que a 

gente já teve isso no Conselho numa situação 

lá atrás, com Dr. Maurílio, em que o Conselho 

ia mudar as atribuições da Defensoria dele e 

não o ouviu. Então eu acho que ou a gente 

abre para manifestação do titular dessa Defen-

soria ou a gente vota aqui o encaminhamento 

de um outro critério para definição dessa De-

fensoria, lógico. Mas ainda vai prejudicar, por-

que eu acho importante a manifestação dos in-

teressados”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu só 

pontuei, como eu falei aí, a questão da relação 

de produtividade que os números indicaram e 

a questão dos cargos realmente porque con-

centrei, diante de todos que estão na Casa da 

Cidadania, a 6ª Defensoria fica na Zona Leste, 

como colocado, é diferente, mas tranquilo. Eu 

também que realmente pode causar estra-

nheza se não abrir e realmente vai impactar, 

não deixa de ser um impacto na modificação 

de atribuição. Então seria o caso de abrir prazo 

para a 2ª Defensoria se manifestar?”. Dr. Thi-

ago Rosas: “Presidente, quero dizer que eu 

concordo com o voto da Conselheira, com a 

necessidade de se abrir uma conversão. Deixo 

como sugestão de encaminhamento ouvir a 2ª 

e as demais Defensorias também via Conselho 

Superior. E, como 3ª sugestão, caso haja ne-

cessidade de um critério, fica o critério de anti-

guidade para desempate da escolha da Defen-

soria que vai ser convertida. É a sugestão”. 

Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu gostaria que isso 

fosse feito logo porque parece que está tendo 

uma demanda e uma fila de atendimento 

grande, então por isso me adiante e quis indi-

car uma, claro respeitando aqui”. Dra. Caro-

line Souza: “Eu não voto, porque eu emiti pa-

recer na época como Coordenadora, mas, 

desde já, Kanthya, pela Su mesmo, pela Dra. 

Suelen, eu te agradeço pela agilidade no julga-

mento. Realmente demorou muito, é um pe-

dido antigo, é uma demanda importante. Na 

época, a Coordenadoria abriu para ouvir todos 

os colegas, ninguém se manifestou formal-

mente, mas ninguém se opôs, mas, assim, 

essa questão do critério para verificar qual se-

ria transformada a gente não adentrou para 

que o Conselho realmente deliberasse e fosse 

ouvido os titulares. Por exemplo, na época da 

revisão da 21, que transformou uma DPAC, fo-

ram ouvidos todos, o titular da 5ª que, na 

época, era o Dr. Thiago, ele aceitou, não se 

opôs, então eu acho que realmente, a gente 

precisaria, não sei, se votar já pela transforma-

ção e depois analisar esse critério, qual vai ser 
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a defensoria que, efetivamente, vai ser trans-

formada. Então eu acho que é um ponto real-

mente importante, que esse assunto já foi tra-

zido para análise aqui em outras oportunida-

des e eu acho que o colega tem que ser ouvido 

e todos, né? Porque pode ser que ele não 

queira, mas tenha outros, se estabelecendo 

uma ordem de preferência, antiguidade, tem 

outros titulares lá nas DPACs. Eu acho que, 

não sei se teria como, mas a gente votar, quer 

dizer, eu não vou votar, mas a decisão en-

quanto à transformação de uma delas, ver se, 

pelo menos isso, já poderia ser decidido nessa 

reunião e, depois, só se estabelecer o critério 

de escolha de qual DPAC seria transformada. 

É uma sugestão até pelo tempo que esse pro-

cesso está tramitando”. Dr. Leonardo Aguiar: 

“Presidente, eu acho que esse assunto é meio 

delicado por tratar de interesse direto de cole-

gas que estão envolvidos nas DPACs, inclu-

sive o senhor, né, Presidente? Trocar atribui-

ção das DPACs para incluir matéria fazendária 

criando-se uma especializada, sem consulta-

los, seria uma remoção ao inverso. Ao invés de 

o colega mudar de titularidade, mudam a atri-

buição dele. Eu acho que isso não é correto, 

isso não é justo e eu acho que isso já foi, inclu-

sive como você colocou, Presidente, colocado 

no processo do Maurílio, quando quiseram mu-

dar a atribuição dele. Então, eu acredito que 

seria mais interessante, mudando um pouco 

objeto desse pedido, é a criação de uma nova 

Especializada e não buscar a mudança de atri-

buição das Defensorias de Atendimento Cível 

que estão hoje. Mesmo porque vai sobrecarre-

gar aqueles colegas, aquelas 4 unidades que 

restarem, vão sobrecarregar com as deman-

das que têm na cidade. Então eu acredito que 

não seria o caminho mais correto, não. Mas a 

notificação dos colegas interessados, titulares 

das DPACs, se faz necessária para dar pros-

seguimento nesse processo”. Dr. Theo Edu-

ardo da Costa: “Primeiro eu gostaria de dizer 

que essa área fazendária, eu entendo com 

uma área estratégica da Defensoria Pública, é 

extremamente importante. Então a gente real-

mente tem que tomar bastante cuidado e dili-

gência sempre que for mexer nessa questão. 

E o segundo ponto é o ponto levantado pelo 

Dr. Thiago que seria o critério de desempate. 

Foi sugerido, no caso, a antiguidade para 

aqueles casos em que houvessem mais de um 

interessado, é isso, Thiago? E, caso não haja 

interessados, seria o mais novo dentre os de-

fensores titulares das demais DPACs? Seria 

esse o critério utilizado?”. Dr. Thiago Rosas: 

“Dr. Theo, para ser justo, nós teríamos que 
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criar um critério objetivo. Então, se dois ou 

mais quiserem, a antiguidade seria o critério 

adequado. Agora, para o caso de ninguém 

querer e a gente ter que tomar uma decisão 

compulsória aqui, talvez a colocação do Dr. Le-

onardo Aguiar seja a mais apropriada de ava-

liar se cria uma outra DPAC e aí tem que ana-

lisar isso pela realidade da 5ª. Eu sugeri esse 

critério para o caso de mais que um querer”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “Então vamos lá, 

acho que dá para resolver de forma simples, 

isso caso haja defensor que queira fazer essa 

alteração. Exemplo. Nós vamos comunicar to-

dos os defensores titulares e, caso um, pelo 

menos um, queira, não haveria necessidade 

de se criar um novo órgão. Agora, não ha-

vendo nenhum interessado, seria o caso de 

criar outro órgão? É isso que a gente vai deci-

dir?”. Dra. Caroline Souza: “Não foi esse o 

voto”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Eu sei 

que não foi esse o voto, mas foi o que o Dr. 

Leonardo levantou, né? Sobre a criação de 

uma nova DPAC, seria isso?”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Qual foi o pedido da interes-

sada? Não foi a transformação?”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Foi atribuir a competência 

para atuar nas causas fazendárias a uma das 

outras, mas, se for mudar a titularidade, vai 

mudar (falha no áudio)”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Entendi. Então, a criação está fora de 

questão porque não é objeto do requerimento, 

é isso?”. Dra. Kanhtya Pinheiro: “Não é ob-

jeto do requerimento. Foi só para ter atribuição 

concorrente, que uma das outras 4 tenha atri-

buição concorrente com ela porque está super 

lotado”. Dra. Caroline Souza: “(falha no áudio) 

traria um impacto, como o Leonardo falou aí, 

para as outras. Que haveria uma distribuição 

que ficaria justa nos critérios técnicos, ali fa-

lando das atribuições, mas pode ser analisado 

sim esse pedido de, ao invés de transformar, 

criação. Mas, originariamente, o pedido era de 

transformação das atribuições de uma Defen-

soria já existente com a atribuição de Fa-

zenda”. Dra. Kanthya Pinheiro: “E, pelos da-

dos apresentados, não sei nem se teria núme-

ros para a criação, porque a criação de uma 

Defensoria tem muitos custos envolvidos. E os 

números, levando em considerando os núme-

ros. Porque, enquanto as outras defensorias 

fazem uma média de 18% ou 19%, ela faz 

27%, tem mês que ela faz 30%. Se tivesse, 

pelo menos, um interessado eu acho que re-

solveria a questão. Mas, se não tiver interessa-

dos, redistribuiria para todas, todas também 

atenderiam matéria de Fazenda, porque aí ia 

igualar tudo”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 
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“A gente já chega nesse ponto, vamos só res-

peitar aqui a ordem de inscrições”. Dr. Danilo 

Penha: “Presidente e colegas, eu vejo essa 

questão com muita preocupação, muita preo-

cupação mesmo. Para mim, já é claro que a 

Defensoria da Dra. Suelen está sofrendo um 

sobrecarregamento e o Conselho tem que se 

debruçar nisso para resolver, mas me parece 

que atribuir, modificar atribuição de uma defen-

soria parece não ser a melhor solução, salvo 

melhor juízo. Por que? Primeiro a gente tem a 

anuência do colega, de algum colega, e outra, 

implicitamente, a gente estaria admitindo que 

tem DPAC, de forma geral, sem ser da Fa-

zenda Pública, que está subutilizada e os ou-

tros colegas, que forem distribuída a matéria 

não fazendária, também vão ter um acréscimo 

de trabalho. Então, me parece que, em ha-

vendo um acréscimo de trabalho na questão 

fazendária, não sei se mudar a atribuição de 

uma Defensoria é o caminho mais correto. E, 

repito, vejo isso com muita preocupação. A 

nossa prerrogativa em relação à atribuição é 

muito sagrada e envolve, de uma maneira mais 

ampla, até mesmo a questão da inamovibili-

dade. Seria estranho que depois o Conselho, 

claro, isso é um exemplo exatamente radical 

que eu estou dando aqui, ‘falou, Danilo, a partir 

de hoje você não atua mais na Maria da Penha, 

no Juizado. Hoje você vai trabalhar no Júri’. 

‘Peraí pô, minha atribuição nunca foi essa, não 

foi para isso que concorri, não foi para isso que 

eu ganhei, levando o critério legal e tudo mais’. 

Então eu vejo tudo isso com muita preocupa-

ção e eu gostaria, primeiro, de ouvir a manifes-

tação dos colegas envolvidos nessa questão”. 

Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu ia falar uma 

parte do que o Danilo colocou. A minha preo-

cupação que eu tenho aí é com a inamovibili-

dade. É lógico que ela não é soberana, tem 

também o princípio do interesse público e isso 

não vai ser enfrentado só agora, mas eu já vejo 

isso no Conselho daqui a pouco, a gente tem 

que rever essa Resolução. Eu acho que, mais 

cedo ou mais tarde, o Conselho vai se debru-

çar sobre esse tema de forma mais profunda. 

Não sei se quando a pessoa requere a trans-

formação de onde ela é titular fica mais sim-

ples. Aí seria uma situação diversa, mas acho 

que isso não é o caso concreto. Achei muito 

bem feito o voto da Kanthya, trouxe bastante 

dados, está bem claro essa questão que o Da-

nilo colocou, que a Defensoria da Suelen está 

sobrecarregada, é necessário que a gente faça 

uma modificação. Talvez o Conselho fuja 

desse tema agora, caso alguém se interesse, 

e talvez a gente tenha que utilizar o critério de 

antiguidade, que está na Lei para remoção, 
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para suprir quem queira. Nós já tivemos um co-

lega que colocou aqui a respeito de não ter mu-

dança na matéria, mas de ser uma especiali-

zação da matéria, mas acho que, mesmo as-

sim, você tem um certame de remoção onde a 

pessoa não concorre para outra Defensoria 

Pública pelo que está posto naquele certame. 

Aí eu deixo de concorrer para uma outra De-

fensoria Pública e depois é mudada essa mi-

nha atribuição, seja por ser uma especializa-

ção ou não. Então, eu acho que isso é uma 

coisa complexa e, como eu disse, até conhe-

cendo o Luiz Maurício, eu sei que ele gosta 

dessa matéria, talvez até ele queira atuar, mas, 

de uma forma ou de outra, realmente, eu acho 

que a gente tem que dar esse prestígio e en-

tendo a Kanthya, porque que você não fez, 

porque teve esses dados e eles não se mani-

festaram, mas o processo estava em outro 

grau naquela época. Então, assim, eu acho 

que passa a manifestação para os colegas, to-

dos que estão nas DPACs. Mas já vou colo-

cando pra vocês, já tenho amadurecido muito 

esse tema, no que tange à inamovibilidade e 

ao interesse público, por a Defensoria Pública 

é muito fluida e a modificação dela é muito rá-

pida. O que a gente coloca hoje numa Resolu-

ção com atribuições, que é o que a gente ima-

gina, principalmente nessa época de pande-

mia, ela se modifica numa velocidade incrível 

e é um tema que a gente vai ter que se debru-

çar. Se já nesse processo, caso ninguém se in-

teresse em assumir, ou um pouquinho mais 

pra frente. De outro lado, entendo que, se a 

gente pensar em criar agora uma nova Defen-

soria Pública, que foi o que o Leo colocou, que 

foi o que foi colocado, embora não tenha sido 

objeto do pedido, a gente tem a questão de 

materialização disso. A gente está com o nú-

mero de servidores, a gente tem estagiários, é 

complicado essa questão. Aí vai ficar. A gente 

pode deliberar de criar, mas a implementação 

vai ficar na questão da Gestão, ver se é possí-

vel implementar ou não, ou quando vai ser im-

plementada, que a gente tem Defensorias Pú-

blicas que não estão implementadas ainda, 

salvo engano. Então, meu posicionamento é 

esse. Acho que a gente pode deliberar, já que 

está dentro do constante da modificação, abrir 

para o critério de remoção e, caso ninguém 

queira participar dessa remoção, para essa re-

moção, eu não sei seria aberto só às DPACs, 

eu acho que tem que ser porque tem que con-

verter, então tem que estar restrita às DPACs. 

Caso eles não queiram, a gente vai ter que vim 

preparados para a próxima reunião para en-
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frentar interesse público e o princípio da ina-

movibilidade”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Só 

para ressaltar que, de fato, não é uma questão 

de modificação porque é matéria cível. Fazen-

dária é matéria cível. Então, não sei se mexeria 

nessa questão da inamovibilidade. Realmente, 

eu acho que eu posso ter extrapolado na ques-

tão de indicar, mas, como eu falei, foi indicada 

pelos dados numéricos e técnicos trazidos e 

acho pode, realmente, pode abrir para os ou-

tros de manifestarem. Agora, acho que essa 

questão de atribuição, mutatis mutandis, como 

se fosse na minha área de família falasse en-

tão ‘ah, mas bora lá, cumprimento de sentença 

foi determinado que é o forense’. Então, es-

pera lá, isso não foi determinado antes, então 

por isso eu não concorri para isso? Não, a ma-

téria é cível, fazendária e, de fato, está tendo 

aí essa desproporcionalidade que é gritante e 

em prejuízo ao assistido porque a fila de es-

pera é de 3 (três) meses na 5ª Defensoria”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigada, 

Dra. Kanthya. Eu trago só dois pontos impor-

tantes e que devem ser considerados e muito 

com base no que todo mundo falou, nós preci-

samos, de fato, avançar nessa questão, por-

que logo, logo, vão surgir outras demandas so-

bre esse tema. Parece algo que vem se apro-

ximando, até porque as relações e atuação da 

Defensoria sempre vai alterando, mas é impor-

tante lembrar dois pontos. Primeiro que essa 

demanda já era das Defensorias Cíveis. O que 

houve, na realidade, foi uma especialização. 

Nós retiramos atribuições de Defensoria de 

Atendimento para criar uma outra Defensoria, 

transformando essa Defensoria. Então, se eu 

volto essa atribuição para todas ou se eu trans-

formo numa outra, não me parece uma interfe-

rência tão grave, mas eu acho que é impor-

tante sim a manifestação de todos os interes-

sados, de todas as pessoas que, de alguma 

forma, estão titularizadas. E outro ponto que 

prestei atenção é que foi oportunizado a todos 

os titulares das Defensorias de Atendimento 

Cível a manifestação sobre o pedido de altera-

ção e nenhum titular, e aí eu me incluo, se ma-

nifestou de forma contrária ou trouxe qualquer 

óbice a essa alteração. Inclusive, eu me re-

cordo da discussão da 04, que, naquela opor-

tunidade, eu disse que uma defensoria apenas 

era pouco. Ali já se tinha conhecimento de que 

esse momento de hoje chegaria. Então, talvez 

o que tenha em discussão. Uma coisa é fato, 

que eu acho que a gente já pode avançar, é a 

necessidade de transformação de uma Defen-

soria em Fazenda Pública, pela necessidade. 

O outro ponto é qual o critério que vai ser utili-

zado. E aí eu acho que a gente pode caminhar, 
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no primeiro momento, em abrir para quem já 

está nessas Defensorias se inscrever e, caso 

não haja essa inscrição, que ele se manifeste 

qual critério que tem que ser adotado para que, 

na próxima reunião, a gente deliberar. Era 

esse o encaminhamento que eu queria fazer. 

Então, a gente avalia já essa questão de trans-

formar e abra a manifestação para os interes-

sados se inscreverem nessa nova defensoria, 

no caso, ali, dentro daquelas quatro defenso-

rias que restam, ou que a gente indique um cri-

tério na próxima reunião. Agora, se vocês 

acharem que é prejudicial essa transformação 

à oitiva, aí a gente precisa avaliar isso aqui 

também, mas foi oportunizado a todos se ma-

nifestar no processo e ninguém se manifestou. 

Então, eu acho que, nesse ponto, isso já foi 

atendido. Se ninguém quiser, o DPG aceita por 

amor à causa? Na realidade, Theo, eu já tinha 

colocado minha Defensoria à disposição 

quando da criação da 004. Então, não vejo pro-

blema quando a isso. Eu não tenha essa difi-

culdade não, nem por amor à causa, não, mas 

eu acho que tem que oportunizar a todos. E, se 

mais de um se candidatar, eu acho que o Con-

selho tem que definir qual o critério que vai ser 

utilizado, se é antiguidade ou outro. No caso, 

me parecer uma remoção, mesmo com a mu-

dança de atribuição, acaba parecendo um pro-

cesso de remoção e aí eu acho que teria que 

privilegiar um critério de desempate. Então eu 

acho que o melhor caminho é ouvir. Quanto a 

mudar minha Defensoria não vejo problema. 

Nesse ponto especificamente, ela está à dis-

posição. É bom que abre precedente para mu-

dar outras ou para a Defensoria mudar outras, 

né, Theo?”. Dra. Caroline Souza: “Então, Dr. 

Ricardo, muito boa as suas colocações, até 

porque você está numa dessas Defensorias e 

é importante essa colocação porque a Coorde-

nadoria abriu para todos se manifestarem e a 

gente conversou informalmente. Então, quanto 

à transformação não houve oposição de ne-

nhum colega e isso vem sendo debatido há 

muito tempo. Se você pegar o processo de re-

visão da 021 e transformação da 04, a Ata que 

modificou as atribuições, que o Dr. Ricardo es-

tava lá sugeriu isso no Conselho, à época, que 

uma era pouca, tinham que ser duas, isso é 

uma coisa que já vem de muito tempo. Eu acho 

que pelo processo que já está tramitando há 

muito tempo, eu acho que a gente tem que re-

almente amadurecer. Eu não vejo como preju-

ízo transformar logo e depois só definir qual vai 

ser e de uma maneira célere para que a colega 

possa realmente ter esse reforço lá. E a Espe-

cialização, eu quero só ressaltar isso, eu acho 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 121/158 

 

 

  

 

que o Dr. Theo que também já atuou em Fa-

zenda Pública, eles já faziam isso, só que a 

gente colocou uma única DPAC para fazer só 

matéria fazendária. A especialização das 

ações, a qualidade, foi melhorando porque 

aquele defensor foi meio que se especiali-

zando só em erro médico, só naquele ponto. 

Então, assim, houve uma melhora na presta-

ção de serviço muito boa. Então, a gente voltar 

para o que era, de todo mundo fazer tudo, eu 

acho que é retrocesso. Então, eu acho que 

isso foi ponderado aqui em algum momento, 

porque isso foi muito debatido. Então, assim, 

houve um ganho institucional muito grande 

para defensoria a transformação dessa DPAC, 

houve um ganho importante, só que a de-

manda é muito alta comparada às outras”. Dr. 

Theo Eduardo da Costa: “Presidente, só um 

alerta quanto ao precedente. Eu acredito que 

isso seria muito complicado falar em prece-

dente em razão da especificidade do que a 

gente está tratando aqui. Se a gente fosse fa-

zer um paralelo aqui para o penal, para área 

criminal, poderiam questionar, ‘não, estavam 

fazendo uma mera especialização de uma de-

fensoria criminal que vai se alterar para uma 

defensoria do Júri’. Ou de uma defensoria da 

área aí do Danilo, no caso Maria da Penha, é 

só especialização da matéria. Eu não vejo 

dessa forma porque, neste caso, não estamos 

falando somente de matérias, mas sim de juí-

zos, várias vinculadas, por isso não se aplica, 

não é esse caso que a gente está discutindo 

aqui na inicial, porque não há atrelação ne-

nhuma à vara”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “É, o precedente acaba sendo criado, 

não tem como fugir disso, por mais que eu te-

nha ali, algum precedente fica, por mais que eu 

tenha ali na frente avaliado”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “Eu só quero dizer que em relação ao 

pedido de especialização em si ele foi muito li-

mitado a uma das outras quatro defensorias. 

Então especificou. Segundo, está muito bem 

fundamentada como dados da DPLAN de 

2021, recente, até março agora, do primeiro tri-

mestre. E, reforçando o que você falou, foi 

muito bem colocado que todos os defensores, 

tem ofício lá, protocolado, abrindo prazo, para 

todos os defensores de manifestarem. Tam-

bém se a gente for aguardar para toda e qual-

quer notificação, claro que tem que levar em 

consideração a questão de prerrogativas e 

tudo mais, mas eu não vejo como a omissão 

ou a não manifestação já demonstrou. E fora 

todas as outras reuniões. Então, assim, a 

questão da especialização em si a uma das ou-

tras a uma das outras quatro, tem dados sufi-
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cientes para Decisão, mas Vossas Excelên-

cias, por maioria, estão aqui para contribuir”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, 

Dra. Katnhya. De fato, é algo que precisa ser 

avaliado mesmo e não é uma decisão fácil, 

Conselheiros e Conselheiras, porque uma 

coisa é que abre precedente para outras áreas 

também. Eu vou iniciar a votação. Antes disso 

eu quero colocar aqui uma Questão de Ordem 

que eu acabei falando sobre ela, mas nós não 

enfrentamos, que é a questão da necessidade 

de nova escutas dos interessados, acham que 

há isso? Porque, no processo, já houve mani-

festação. Só vou colocar aqui para colher o 

voto para não haver depois nenhum ponto que 

traga algum tipo de prejuízo”. Dr. Leonardo 

Aguiar: “Eu só queria que fosse esclarecido se 

os interessados foram notificados, foram con-

sultados já no decorrer desse processo, após 

a distribuição desse processo ou isso foi uma 

providência prévia, quando da elaboração da 

proposta?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Houve a oitiva. Eu não me recordo se foi via 

Coordenação ou via Corregedoria”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Foi via Coordenação”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Houve oitiva 

e o pedido da requerente, da interessada, foi 

claro no sentido de transformação das defen-

sorias. Se quiser posso até ler aqui o requeri-

mento inicial. (Leitura do Requerimento). Aí ela 

vem fazendo a narrativa, fala da necessidade 

de especialização de uma das defensorias de 

1ª instância cível, traz aqui como está toda a 

dinâmica do atendimento. Esclarecido, Dr. Le-

onardo?”. Dr. Leonardo Aguiar: “Voto pela 

necessidade de notificação dos interessados 

para se manifestar nesses autos. Notificação 

pela Secretaria do Conselho”. Dra. Adriana 

Tenuta: “Eu me manifesto favoravelmente à 

transformação da Defensoria, considerando 

que houve um vasto processo aí de ampla de-

fesa, com oitiva de todas as partes interessa-

das, então eu voto pela possibilidade de trans-

formação”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“No caso, Dra. Adriana, a gente está colhendo 

voto só sobre a Questão de Ordem sobre a ne-

cessidade de oitiva ou não dos interessados. 

Então, Vossa Excelência vota”.  Dra. Adriana 

Tenuta: “Pela não necessidade, porque já fo-

ram amplamente ouvidos”. Dr. Marco Aurélio 

Martins: “Eu voto pela necessidade de oitiva, 

mas só fazendo uma diferenciação. Não pela 

necessidade de transformação, não, porque 

isso já foi feito. É para saber qual Defensoria 

Pública será transformada. Eu acho que tem 

diferença aí, até para dar celeridade ao nosso 

processo”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 
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“Perfeito. Nesse caso aqui, o que eu estou co-

lhendo é a oitiva anterior à deliberação da ne-

cessidade de transformação. No caso, Vossa 

Excelência vota pela desnecessidade, aí de-

pois, no voto, a gente avalia esse segundo 

ponto que eu acho que é o critério”. Dr. Danilo 

Penha: “Pela oitiva, Presidente”. Impedida de 

votar a Exma. Sra. Conselheira Dra. Caroline 

Pereira de Souza por já ter se manifestado nos 

autos como Coordenadora. Dr. Thiago Rosas: 

“Presidente, pela oitiva”. Dra. Pollyana Vieira: 

“Pela oitiva”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Pela 

desnecessidade. Não precisa. Sem oitiva”. Dr. 

Felipe Mestrinho: “Eu voto pela oitiva e fa-

zendo destaque de que, como a gente está tra-

tando de uma matéria que tangencia a questão 

da inamovibilidade, que ainda vai ser debatido 

mais a fundo futuramente, eu acredito que só 

o silencio não seria o suficiente. Em termos de 

remoção, por exemplo, o silêncio não gera 

qualquer efeito a título de remoção. Então, eu 

acho que a gente tem que tomar essa cautela 

de realizar essa oitiva antes, não bastando só 

o silêncio nesse momento”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “Se o senhor me permite, Sr. Presi-

dente, eu estava lembrando aqui, eu já enfren-

tei uma alteração de resolução 004 que foi jus-

tamente nas Varas lá do SEJUSC, de Concili-

ação, e qual foi? Retirar a atribuição de fazer 

audiência de conciliação pelos requeridos e 

atribuir para outra. Foi um pedido do Dr. Vitor 

para retomar essa atribuição, da vara da Dra. 

Regina Jansen voltar para ele, e nós votamos 

aqui. Enfim, foi um pedido dele, mas nós vota-

mos, e não deixa de ser uma modificação de 

atribuição”. Dr. Theo Eduardo da Costa: 

“Pela necessidade de oitiva”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Eu vou votar pela oitiva, até 

para espancar qualquer possibilidade de dú-

vida, mas eu acho que é importante, na pró-

xima reunião que a gente for tratar desse tema, 

já enfrentar essa questão do critério. De fato, o 

único ponto que me traz preocupação é a de-

mora. Mas uma coisa eu preciso colocar para 

vocês antes a gente prosseguir. Eu não tenho 

como implementar uma outra Defensoria de 

Atendimento Cível, uma defensoria nova para 

tratar de Fazenda. Então, alguns de vocês co-

locaram a possibilidade de uma nova defenso-

ria. O Conselho pode até criar, mas nós não 

temos como implementar. Então, não vai aten-

der a necessidade. O caminho que existe, e eu 

acho mais razoável, é a transformação 

mesmo. Agora, se ninguém se manifestar, 

acho que, nesse caso, o silêncio é claro, você 

está dando a oportunidade. É a mesma coisa 

que acontece aqui, se o interessado não quiser 

vir é um direito dele. Então, não acho que ele 
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seja obrigado se ele não quiser, a nossa obri-

gação, sim, é de notifica-lo”. 5) PROCESSO Nº 

20000.000184/2021-DPE/AM. INTERES-

SADA: 9ª DEFENSORIA PÚBLICA DE FAMÍ-

LIA DE 1ª INSTÂNCIA. ASSUNTO: REVISÃO 

DAS METAS DO 1º TRIMESTRE – 2021. 

CONSELHEIRO-RELATOR: DR. MARCO 

AURÉLIO MARTINS DA SILVA. Lido o voto, 

aberta as discussões. Dr. Marco Aurélio Mar-

tins: “Conselheiros, Conselheiras, isso já (fa-

lha no áudio) na DPLAN, é encaminhado. Eu 

até fui na DPLAN para ver como funcionava, 

os defensores têm encaminhado diretamente à 

DPLAN, que verifica se houve a redução ou 

não dos servidores e faz o cálculo proporcio-

nal. O artigo 8º já coloca essa atribuição. Fiz as 

diligências necessárias que a Resolução pede, 

mas peço para encaminhar. Inclusive foi bem 

parecido com o voto que nós tivemos do Fe-

lipe, não é Felipe? Que você até utilizou o ar-

tigo 8º no seu voto anterior para tentar ver a 

questão do GTI, encaminhando também para 

a DPLAN. Somente isso, Excelências”. Por 

unanimidade, o Colegiado acolheu o voto do 

Relator que votou pelo encaminhamento dos 

presentes autos à Diretoria de Planejamento 

para aferição dos requisitos objetivos elenca-

dos na norma em tela e caso preenchidos a re-

visão da meta em sua proporcionalidade. 6) 

PROCESSO Nº 20000.000284/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: GERÊNCIA DE ENGENHA-

RIA E ARQUITETURA. ASSUNTO: REVISÃO 

DAS METAS DO 4º TRIMESTRE DE 2020. 

CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DANILO 

GERMANO RIBEIRO PENHA. Lido o relatório, 

manifestou-se o Relator  Dr. Danilo Penha: 

“Vejam, senhores, que esse processo aqui já 

está em uma fase adiantada do processo que 

o Dr. Marco Aurélio acabou de relatar, que ele 

já passou pela DPLAN”. Lido voto, o Colegiado 

acolheu, por unanimidade, o voto do Relator 

que votou pelo indeferimento do pleito do re-

corrente, acolhendo integralmente as razões 

lançadas no Parecer nº 017/2021-DPLAN. 7) 

PROCESSO Nº 20000.001741/2018-DPE/AM. 

INTERESSADO: NEWTON CORDEIRO DE 

LUCENA. ASSUNTO: AFASTAMENTO 

PARA ESTUDO. CONSELHEIRO-RELATOR: 

DR. MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA. 

Voto lido, abriram-se as discussões. Dr. Marco 

Aurélio Martins: “Eu queria só destacar para 

vocês que o próprio Código Civil suspendeu in-

clusive o prazo decadencial durante o período 

pandêmico e que a maior parte da doutrina in-

clusive estendeu essa regra privada às institui-

ções públicas. Muito embora tenha havido 

mora do defensor público na entrega, nós tive-
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mos essa situação excepcional que eu com-

preendo que justifica a mora do mesmo”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Dr. Marco Auré-

lio, só fiquei em uma dúvida aqui no Relatório 

de Vossa Excelência. Ele já juntou, além da 

Dissertação, a aprovação, a avaliação da sua 

Dissertação, né? Ele já a submeteu à análise e 

foi considerado apto?”. Dr. Marco Aurélio 

Martins: “Já foi considerado apto e já juntou 

cópia da Dissertação dele”. Por unanimidade, 

o Colegiado acolheu o voto do Relator que vo-

tou pela declaração de cumprimento de todas 

as exigências assumidas referente à liberação 

de estudo no exterior e determinando à Secre-

taria Executiva o encaminhamento de cópia da 

dissertação do interessado à ESUDPAM – Es-

cola Superior da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas para conhecimento e providên-

cias com cabíveis, com o consequente arqui-

vamento dos autos neste Conselho. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Chegamos ao final 

de mais uma reunião do Conselho, da 5ª Reu-

nião Ordinária do Conselho Superior do ano de 

2021. Quero agradecer a todos os Conselhei-

ros e todas as Conselheiras por terem ficado 

até agora, pela paciência, pela atenção, sobre-

tudo pelo comprometimento e esmero com que 

Vossas Excelências têm desenvolvido as ativi-

dades perante esse Conselho, perante esse 

Colegiado e, principalmente, para os nossos 

membros e nossos assistidos que é para quem 

nós, de fato, existimos e damos encaminha-

mento das nossas demandas. Muito obrigado, 

um grande abraço a todos e todas e que Deus 

os abençoe. Até a próxima”. E por não haver 

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

dente do Conselho Superior deu a presente 

sessão por encerrada, às 19:25h. Eu, Erika 

Serrão Folhadela, Secretária Executiva do 

Conselho Superior, degravei e digitei a pre-

sente ata, que vai por todos assinadas.  

 

PORTARIA N.º 480/2021-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 
20000.003132/2021-33, datado de 
01.06.2021; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora 
Pública: 

Nome: CAROLINE DA SILVA BRAZ  
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Cargo: Defensor Público de 1a Classe 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Manacapuru/AM  

Período: 01 e 02.07.2021 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 2 (duas diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 610,41 
3. Valor das Diárias: R$ 1.220,82 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 244,16 
5. Valor total das Diárias: R$ 1.464,98 

Objetivo / Justificativa: 
Participar como palestrante em evento promovido pelo 
Conselho Tutelar de Manacapuru, direcionado às mu-
lheres e adolescentes vítimas de violência doméstica.  

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

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS REALIZADA NO DIA 5 DE 

MAIO DE 2021 
 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois 

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

reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho 

Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e 

empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conse-

lheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conse-

lheiros natos e eleitos, Dr. Thiago Nobre Rosas 

e Dr. Marco Aurélio Martins da Silva, pela 1ª 

Classe:  Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta 

e Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar; pela 

2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha; 

pela 3ª Classe: Dr. Felipe Figueiredo Serejo 

Mestrinho; e pela 4ª Classe: Dra. Pollyana Ga-

brielle Souza Vieira e Dra. Kanthya Pinheiro de 

Miranda. Presente o  Presidente da Associa-

ção dos Defensores Públicos do Amazonas – 

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

lindo Gonçalves dos Santos Neto. Ausentes 

justificadamente os Exmos. Srs. Conselheiros 

Dra Caroline Pereira de Souza e Dr. Theo Edu-

ardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa. 

Constatado o quórum regular de funciona-

mento do Órgão Colegiado, foi declarada 

aberta a Reunião e o Conselho passou a deli-

berar. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª RO – 

2021. Aprovada. II - COMUNICAÇÕES DO 

PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. Dr. 

Arlindo Gonçalves: “Muito rapidamente. Esse 

mês nós comemoramos o Dia do Defensor Pú-

blico, da Defensora e do Defensor Público, e já 

queria trazer aqui um spoiler nesse momento. 

Ano passado a ADEPAM teve algumas dificul-

dades. Além da pandemia, nós tivemos algu-

mas questões bem pontuais. Esse ano, já con-

seguimos contornar várias situações e, graças 

a Deus, a condição de contágio, de nível de 

contágio aqui na nossa cidade, no nosso Es-

tado, está em uma situação que nos permite 
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ter uma relativa liberdade, então eu já queria 

antecipar que a ADEPAM vai trazer aí algumas 

surpresas nesse mês para os nossos associa-

dos e nossas associadas, tendo, como pano 

de fundo, o tema de campanha desse ano da 

ANADEP, que é ‘Racismo se combate em todo 

lugar’. É só um pequeno anúncio que eu gos-

taria de fazer e dizer para todos: aguardem. A 

gente vai deixar todos informados em breve”. 

IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA: 1) PRO-

CESSO Nº 20000.002395/2021-DPE/AM. IN-

TERESSADA: ADRIANA MONTEIRO DE 

CASTRO MARTINS. ASSUNTO: REVISÃO 

DE METAS – 2º TRIMESTRE. Distribuído, por 

sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro 

Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho para 

Relatoria. 2) PROCESSO Nº 

20000.002396/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: KARLENO JOSÉ PEREIRA. AS-

SUNTO: REVISÃO DE METAS – 2º TRIMES-

TRE. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Marco Aurélio Mar-

tins da Silva para Relatoria. ORDEM DO DIA. 

I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERA-

ÇÃO. 1) PROCESSO Nº 20000.003314/2020-

DPE/AM. INTERESSADA: SUELEN PAES 

DOS SANTOS MENTA. ASSUNTO: ALTERA-

ÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 004/2019-

DPE/AM. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 

KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA. Após 

lido o voto, não houve discussão. Aprovado, 

por unanimidade, o voto da Exma. Sra. Rela-

tora, que votou pelo acolhimento do pedido e 

especialização de uma das defensorias públi-

cas de primeira instância cível a fim de que 

atue, concorrentemente, com a 5ª DP de 1ª 

Instância Cível, em sede de matéria fazendá-

ria, indicando, assim, a 3ª DP de 1a Instância 

Cível, uma vez que houve a concordância ex-

pressa quanto ao pedido da Interessada. So-

bre a proposta de minuta de resolução, Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Tem uma proposta 

de minuta de resolução, onde é feita a adequa-

ção de atribuição da 3ª Defensoria Pública de 

1ª Instância Cível, para que ela passe a exer-

cer as atividades da Fazendo Pública”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Na verdade, eu só fiz 

acrescer e eu destaque a parte para ficar igual-

zinha, como se fosse na 5ª”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Eu só vejo um ponto aqui que 

eu não sei se é o caso de colocar, mas pode 

ser um artigo dessa Resolução específica, 

para deixar claro que os processos que hoje 

estão na unidade continuam como sendo de 

atribuição, não cabendo redistribuição, como 

foi feita na 5ª, na época, e eu acho que é algo 

importante deixar claro na Resolução”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Verdade, talvez um artigo 
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2º que entre (falha no áudio)”. Dr. Felipe Mes-

trinho: “Uma outra sugestão é fazer a altera-

ção do substituto automático, para uma substi-

tuir automaticamente a outra”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Verdade, Felipe, é impor-

tante, até faria uma mudança lá, porque a 3ª, 

salvo melhor juízo, hoje é substituta da 2ª. En-

tão, eu acho importante fazer essa adequação. 

Mas o texto, o teor, todos concordam, né?”. Dr. 

Danilo Penha: “Presidente, eu tenho outra su-

gestão também, e é meramente só para ade-

quação da Resolução mesmo, que, no final, 

conste a necessidade da consolidação, para a 

gente ter a resolução consolidada já, para não 

ficar aquele emaranhado de normatização”. 

Dra. Kanthya Pinheiro: “A questão que o Fe-

lipe levantou sobre a substituição automática 

seria no próprio textozinho aqui interno, né Fe-

lipe? Mudando da 5ª para 3ª, aí as outras au-

tomaticamente mudariam. Você sugeriu que 3ª 

fosse substituta da 5ª e a 5ª da 3ª, foi isso?”. 

Dr. Felipe Mestrinho: “Isso. Aí teria que fazer 

um ajuste da 2ª e da 4ª”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “A 4ª seria substituta automática da 2ª 

e a 2ª da 4ª. A 6ª? Porque tem a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 

e 6ª, são cinco defensorias”. Dr. Felipe Mes-

trinho: “Será que não coloca o quadrinho todo 

das Defensorias de Atendimento Inicial para”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu fiz uma 

proposta aqui e eu acho sim que tem que colo-

car o quadro todo para todas ficarem visíveis. 

Mas eu acredito que, se nós aprovarmos a re-

dação do artigo 2º, a gente pode fazer (falha 

no áudio) próprio documento porque não muda 

coisa. Queria que vocês olhassem para a pro-

posta do artigo 2º e fiquem à vontade para su-

gestões, para as adequações”. Dr. Leonardo 

Aguiar: “Dr. Ricardo, não seria interessante, 

não hoje, mas em outro momento, já mudar a 

nomenclatura dessas Defensorias Especializa-

das em Fazenda Pública, já destacando-as na 

Resolução e fazendo uma nova numeração 

nas Defensorias de Atendimento Cível? Em 

um momento posterior, não hoje”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Eu acho que é algo impor-

tante. É algo que precisa se pensar. Ela só di-

fere um pouquinho em relação às Especializa-

das porque elas só fazem o atendimento ini-

cial. As Especializadas, de forma geral, têm um 

atendimento, se assim eu posso dizer, total”. 

Dr. Leonardo Aguiar: “Atendimento inicial e 

acompanhamento processual”. Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Tanto atendimento inicial 

quando acompanhamento processual. Essas 

daqui não. Elas ficam mais com atendimento 

inicial, mas eu não vejo problema”. Dr. Leo-

nardo Aguiar: “E também para facilitar num 

eventual encaminhamento de demandas pelos 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2021                         Ano 7, Edição 1.491 Pág. 129/158 

 

 

  

 

colegas, pelo DISK 129, saber o que exata-

mente elas fazem, porque pode até confundir 

no encaminhamento, misturo dentro das de 

atendimento cível”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Perfeito, excelentíssima observação, 

Dr. Leonardo, peço até que registre como en-

caminhamento, Erika, na Ata, e a gente pode 

até providenciar uma minuta aqui pelo Gabi-

nete e apresenta numa próxima sessão”. Mi-

nuta aprovada por unanimidade. 2) PRO-

CESSO Nº 20000.001667/2021-DPE/AM. IN-

TERESSADO: DIRETORIA FINANCEIRA. 

ASSUNTO: RELATÓRIO FUNDEP. CONSE-

LHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE PE-

REIRA DE SOUZA. Retirado de pauta pela au-

sência da relatora na presente sessão. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Chegamos ao final 

da nossa reunião. Ainda bem que ela foi rá-

pida. Na última reunião, nós entramos pela 

noite, foi uma reunião que demandou bastante 

discussão, mas foi também muito proveitosa. 

Obrigada pela presença de todas e todos. Nós 

continuamos à disposição para o que precisa-

rem, fiquem à vontade, todo mundo tenha um 

excelente resto de tarde e um abraço para todo 

mundo. Deus abençoe vocês”. E por não haver 

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

dente do Conselho Superior deu a presente 

sessão por encerrada, às 14:30h. Eu, Erika 

Serrão Folhadela, Secretária Executiva do 

Conselho Superior, degravei e digitei a pre-

sente ata, que vai por todos assinadas.  

 

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS REALIZADA NO DIA 20 DE 
MAIO DE 2021 

 
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois 

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

reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho 

Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e 

empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conse-

lheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conse-

lheiros natos e eleitos, Dr. Marco Aurélio Mar-

tins da Silva, pela 1ª Classe:  Dra. Adriana 

Monteiro Ramos Tenuta e Dr. Leonardo Cunha 

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

Germano Ribeiro Penha e Dra. Caroline Pe-

reira da Silva; pela 3ª Classe: Dr. Theo Edu-

ardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. 

Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª 

Classe: Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda. 

Presente o  Presidente da Associação dos De-

fensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, 
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Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gon-

çalves dos Santos Neto. Ausentes justificada-

mente os Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Thiago 

Nobre Rosas e Dra. Pollyana Souza Vieira. 

Constatado o quórum regular de funciona-

mento do Órgão Colegiado, foi declarada 

aberta a Reunião e o Conselho passou a deli-

berar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA 

ATA DA 5ª E 6ª - RO – 2021. Não concluídas 

pela Secretaria Executiva. II - COMUNICA-

ÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSE-

LHEIROS. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Eu tenho algumas comunicações. Primeira-

mente, quero parabenizar mais uma vez pelo 

dia Nacional da Defensoria Pública, que foi co-

memorado ontem. O Dia Nacional do Defensor 

e da Defensora, dia de muita alegria para a De-

fensoria Pública brasileira, especialmente para 

a Defensoria Pública do Amazonas. Quero pa-

rabenizar a ADEPAM e ESUDPAM pela cons-

trução do webnário, pude participar ontem da 

abertura, com temas sensíveis e atuais e, com 

toda a certeza, vão gerar uma reflexão muito 

grande na sociedade de uma forma geral. 

Quero comunicar também que, na terça-feira, 

nós inauguramos mais um Polo da Defensoria 

Pública, o Polo do Purus, com sede em Lá-

brea, foi um dia de muita alegria. Nós recebe-

mos, na inauguração, o Procurador Geral de 

Justiça, ele nos acompanhou nessa carreata, 

nós fomos por Porto Velho e, além disso, o De-

putado Adjuto Afonso, representante da As-

sembleia. Então, foi uma inauguração muito 

prestigiada e é mais um Polo da Defensoria 

Pública. Agora, nós chegamos a 39 (trinta e 

nove) municípios no interior do Estado do 

Amazonas atendidos pelos serviços da Defen-

soria Pública. Ontem, nós nomeamos 10 (dez) 

Defensoras e Defensores Públicas e, assim, 

meus queridos e minhas queridas, nós come-

çamos a esgotar nossa lista de aprovados. O 

que nós temos agora são somente aqueles 

que pediram final de fila, mas certamente de-

sistirão, já estão em outras defensorias, acre-

dito que não tenham interesse em vir para a 

Defensoria do Amazonas e isso nos coloca a 

necessidade aqui de pensar num novo con-

curso público, concurso para Defensora e para 

Defensor Público, e, antes desse concurso, a 

Administração adotando algumas iniciativas 

que são importantes. O Conselho recente-

mente aprovou uma resolução instituindo o sis-

tema de cotas na Defensoria do Amazonas e 

nós temos sofrido alguns questionamentos, so-

bretudo por algumas instituições da Sociedade 

Civil Organizada. Então, o que que a Adminis-

tração está fazendo nesse momento? Nós ini-
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ciamos um processo encaminhado para a DA-

JAI para construção de projeto de lei para alte-

ração da Lei 01 e Lei 4.077 para incluir esse 

sistema de cotas na legislação, mas, antes do 

encaminhamento dessa proposta à Assem-

bleia Legislativa do Estado do Amazonas, nós 

vamos realizar uma audiência pública, tra-

zendo a Sociedade Civil Organizada, trazendo 

os Movimentos Sociais, trazendo Defensores 

Públicos que tenham afinidade com o tema 

para discutir esse Projeto de Lei para que pos-

samos encaminhar uma Proposta, para que 

depois não tenha questionamento desses or-

ganismos, sobretudo, talvez, pela não partici-

pação ou alegando algum tipo de falta de legi-

timidade, alguma coisa no processo. Então, é 

isso que nós vamos fazer. Tão logo essa Lei 

seja aprovada, nós vamos trazer para o Con-

selho para a construção do Regulamento do 

Concurso da Defensoria Pública, e essa é atri-

buição do Conselho Superior da Defensoria, e, 

a partir daí, a gente instrui o processo para 

contratação da Banca, construção de Edital e 

as etapas do concurso, que é a magnitude do 

concurso para defensor público e defensora 

pública requer. Além disso, preciso comunicar 

também a todas as defensoras e defensores, 

especialmente ao Conselho, que nós já esta-

mos trabalhando na retomada das atividades 

presenciais, o Tribunal de Justiça divulgou um 

calendário, inicialmente de atividades internas, 

e a Defensoria Pública começa a estudar, por 

meio de sua Diretoria de Planejamento e Ges-

tão, capitaneada pelo Subdefensor Público-

Geral, que hoje não pode estar presente por-

que está em Lábrea, está voltando, está em 

trânsito ali entre Lábrea e Porto Velho, e ele 

está construindo com a DPLAN esses estudos 

para a retomada das atividades presenciais, 

num primeiro momento atividades internas e, 

depois, num segundo momento, a gente vai 

avaliar a abertura dessas unidades à popula-

ção que tanto vem clamando pelos serviços da 

Defensoria Pública. E eu não poderia deixar de 

falar também. Acho importante chamar aten-

ção para isso, que nós participamos de uma 

audiência pública em São Gabriel da Cacho-

eira a convite do querido amigo, deputado Si-

nésio Campos. Deputado Sinésio pediu que 

nós fossemos para São Gabriel para discutir a 

instalação do Polo do Alto Rio Negro e foi uma 

audiência muito importante e contou com a 

participação efetiva e massiva da população 

de São Gabriel da Cachoeira, de representan-

tes de Santa Isabel do Rio Negro e de Barce-

los, que são os municípios que compõe o Polo 

do Alto Rio Negro e foi muito legal, foi um dia 

de grande felicidade e foi um dia todo falando 
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de Defensoria Pública, mostrando para a po-

pulação, os povos tradicionais, a população in-

dígena, a importância e o papel da Defensoria 

Pública, do defensor público na vida dos nos-

sos irmão interioranos, das pessoas que mo-

ram no interior do Estado, sobretudo, claro, 

das pessoas também que estão na Capital do 

Estado. Eram essas as comunicações”. Dr. Ar-

lindo Gonçalves: “Boa tarde a todos, peço 

desculpa pelo atraso, mas já fui comunicado 

aqui da fala do Presidente. Aproveito para 

agradecer a presença do Dr. Ricardo ontem no 

webnário que foi promovido pela Associação 

dos Defensores e Defensoras Públicas do Es-

tado do Amazonas. Naquele momento, nós 

aproveitamos, inclusive, o dia do defensor e da 

defensora pública, aproveito também para pa-

rabenizar todos os colegas Conselheiros e a 

todas as Defensoras e Defensores que nos 

acompanham nesse momento e aproveitamos 

também a oportunidade para fazer o lança-

mento oficial da Campanha Nacional da ANA-

DEP ‘Racismo se Combate em Todo Lugar’ 

aqui no Amazonas. A ADEPAM abraça essa 

campanha, está desenvolvendo com algumas 

estratégias de um lado, estratégia junto ao Le-

gislativo, estamos levando um Projeto de Lei 

exatamente sobre política afirmativa em con-

cursos públicos. Já conversamos com alguns 

Deputados. Também temos uma abordagem 

na Educação. Hoje mais cedo tivemos com o 

Secretário municipal de Saúde Pauderney 

Avelino também sobre uma pauta importante, 

ainda dentro desse tema ‘Racismo se combate 

em todo lugar’, voltado para as crianças em 

idade de educação na rede municipal. Enfim, é 

um momento que a ADEPAM faz também esse 

engajamento político e de cunho social que é 

bastante relevante para nossa população e pa-

rabenizo ao Dr. Ricardo, especialmente, pela 

abertura desse Polo de Lábrea. Infelizmente, 

não estivemos presente em razão dessa con-

dição que nos atinge ainda, não tenho feito vi-

agens. Enfim, vimos com muito otimismo a 

abertura de mais um Polo e também dessa re-

alização da audiência pública em São  Gabriel 

da Cachoeira. A ADEPAM também traz esse 

apoio no sentido de crescimento da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas e que nós 

consigamos galgar para que nós consigamos 

chegar ao mínimo constitucionalmente pre-

visto e o mínimo legalmente previsto para a 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

Então, deixo a ADEPAM aberta a receber pro-

postas no que se refere a nossa campanha na-

cional e o nosso webnário, quero ressaltar 

aqui, que iniciou ontem, dia 25 prossegue com 

três palestrantes convidados, me parece que já 
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estavam lotadas as inscrições para o dia 25, e 

dia 28 teremos ainda uma roda de conversa 

com defensores públicos envolvendo também 

o tema. Ainda existem algumas vagas, nesse 

momento está aberto também à sociedade 

para quem quiser participar, mas havia ainda 

algumas vagas disponíveis. Essas as informa-

ções que eu tinha para trazer”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Obrigado, Dr. Arlindo. Será 

uma honra contar com sua presença nas pró-

ximas inaugurações e audiências públicas, sei 

que você está correndo de eventos presenci-

ais, mas é importante a sua participação, a par-

ticipação de nossa ADEPAM e eu queria só fa-

zer um registro aqui. Eu acho que o Dr. Arlindo 

está tão ligado a essa pauta da Saúde, mas eu 

acho o Secretário Pauderney é da Educação e 

aí Vossa Excelência falou Secretaria municipal 

de Saúde”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Perdão. 

Secretaria municipal de Saúde, exatamente fa-

lando sobre a nossa pauta voltada para as cri-

anças na educação básica. Obrigado pela cor-

reção, Presidente”. VII – DISCUSSÃO E DELI-

BERAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA AO 

CONSELHO OU MATÉRIA URGENTE OU 

SINGELA QUE, A CRITÉRIO DO CONSE-

LHO, COMPORTE DELIBERAÇÃO IMEDI-

ATA. Secretária, Erika Folhadela: “Dr, tem. 

Eu recebi aqui ontem o encaminhamento de 

um processo, na verdade, eles encaminharam 

ontem, eu recebi hoje pela manhã para inclu-

são na pauta, e vendo aqui o teor do pedido, 

eu trago para Vossa Excelência e para o Con-

selho para deliberar a importância e urgência. 

É do Polo do Purus. Eles estão abrindo con-

curso para estagiário e eles indicam nomes 

para formação de Comissão Especial de Hete-

roidentificação. Então, eu não sei se é para 

aprovar agora ou se é para distribuir, estou só 

informando a chegada desse processo que 

pelo teor do pedido teria essa urgência”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Erika. 

Senhoras e senhores, esse processo se trata 

de processo seletivo de estagiários do Polo do 

Purus. Os defensores que lá estão, a Coorde-

nação, que é realizada pela Dra. Yaskara, ini-

ciou a seleção e também participaram da sele-

ção, levantaram as pessoas que poderiam par-

ticipar da heteroidentificação e, atendendo ao 

§4º do artigo 3º, da Resolução 30 (leitura), a 

Dra. Yaskara entrou em contato acredito com 

a ADEPAM e com a ESUDPAM e não teriam 

sugerido nenhum nome e ela trouxe dois no-

mes. Caso os conselheiros entendam que não 

dá para deliberar nessa reunião, eu sugeriria 

apenas que fosse feita a distribuição nesse 

momento já que ele entrou depois da elabora-

ção da pauta. Em deliberação”. Dra. Adriana 
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Tenuta: “A Associação nem a ESUDPAM indi-

caram participante, foi isso que eu entendi?”. 

Dr. Arlindo Gonçalves: “Eu estou entrando 

em contato nesse momento com a Secretária 

para saber o que ocorreu porque eu indiquei 

um nome, pedi para a Secretária o repassasse 

para a Dra. Yaskara o nome indicado pela 

ADEPAM, não sei se houve alguma dificuldade 

de comunicação, mas houve indicação, passei 

para a secretária, mas, enfim, estou sabendo 

agora que não chegou até a Yaskara. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “De qualquer forma, 

se houve a indicação, talvez a forma mais inte-

ressante é nós distribuirmos o processo hoje 

com o compromisso, e eu pediria de cada con-

selheiro e cada conselheira, aquele que for 

sorteado, de na próxima reunião já trazer esse 

processo para deliberação, porque isso im-

pacta na seleção do estagiário ou da estagiá-

ria, de alguma forma, esse atraso pode gerar 

ali uma sobrecarga de serviços, atrapalha no 

funcionamento efetivo do Polo”. Por unanimi-

dade, o Colegiado decidiu pela inclusão do re-

ferido processo na distribuição dessa Sessão. 

IX – Distribuição de matéria: 1) PROCESSO Nº 

20000.001XX4/2020. INTERESSADA: COR-

REGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: RELATÓ-

RIO. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo Eduardo Ri-

beiro da Costa para relatoria. 2) PROCESSO 

Nº 20000.002474/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: MARCELO DA COSTA PINHEIRO. 

ASSUNTO: REVISÃO DE METAS. Distribu-

ído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Con-

selheiro Dr. Thiago Nobre Rosas para relatoria. 

3) PROCESSO Nº 20000.002616/2021-

DPE/AM. INTERESSADO: ARTHUR 

SANT’ANNA FERREIRA MACEDO. AS-

SUNTO: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO Nº 018/2018-CSDPEA/M. Dis-

tribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Pollyana Souza Vieira para 

relatoria. 4) PROCESSO Nº 

20000.002630/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: LEONARDO FIGLIUOLO. ASSUNTO: 

PEDIDO DE REVISÃO. Distribuído, por sorteio 

eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Marco 

Aurélio Martins da Silva para relatoria. 5) PRO-

CESSO Nº 20000.005831/2020-DPE/AM. IN-

TERESSADO: RAFAEL ALBUQUERQUE 

MAIA. ASSUNTO: PROGRAMA DE ESTÍ-

MULO AO APERFEIÇOAMENTO. Distribuído, 

por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conse-

lheiro Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho 

para relatoria. 6) PROCESSO Nº 

20000.002774/2021-DPE/AM. INTERES-
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SADO: FERNANDO FIGUEIREDO PRES-

TES. ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVI-

DUAL. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo Germano Ri-

beiro Penha para relatoria. 7) PROCESSO Nº 

20000.002778/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA. 

ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. Dis-

tribuído, por sorteio eletrônico, à Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Adriana Monteiro Ramos Te-

nuta para relatoria. 8) PROCESSO Nº 

20000.002819/2021- DPE/AM. INTERES-

SADO: POLO DO PURUS. ASSUNTO: DE-

SIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE HETEROI-

DENTIFICAÇÃO. Distribuído, por sorteio ele-

trônico, à Exma. Sra. Conselheira Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda para relatoria. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Bem, meus 

amigos, hoje a pauta era formada apenas pela 

distribuição. Ordem do Dia não há nenhuma 

matéria. Queria agradecer a presença de todas 

e todos e dizer que foi uma satisfação reencon-

trá-los e que Deus abençoe cada um de nós 

nessa caminhada aí que a gente tem pela 

frente.  E por não haver mais nada a ser discu-

tido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Su-

perior deu a presente sessão por encerrada, às 

14:25h.Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária 

Executiva do Conselho Superior, degravei e di-

gitei a presente ata, que vai por todos assina-

das.  

 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁ-
RIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DE-
FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS REALIZADA NO DIA 2 DE JU-
NHO DE 2021 

 
Aos dois dias do mês de junho do ano de dois 

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

reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho 

Superior, eleito em 29 de novembro de 2019 e 

empossado em 10 de janeiro de 2020, sob a 

presidência do Exmo. Sr. Defensor Público-

Geral, em exercício, Dr. Thiago Nobre Rosas. 

Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. 

Conselheiros eleitos, pela 1ª Classe:  Dra. 

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 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 
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Gonçalves dos Santos Neto. Ausentes justifi-

cadamente o Exmo. Sr. Defensor Público-Ge-

ral, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, e o Exmo. 

Sr. Corregedor-Geral Dr. Marco Aurélio Mar-

tins da Silva. Presentes os Exmos. Sr. Defen-

sores Públicos. Dr. Fernando Figueiredo 

Preste, Dr. Eduardo César Rabello Ituassú e 

Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo. Cons-

tatado o quórum regular de funcionamento do 

Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reu-

nião e o Conselho passou a deliberar. EXPE-

DIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 5ª, 6ª 

E 7ª - RO – 2021. Aprovadas. Nesse item, o 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo Germano Ri-

beiro Penha parabenizou a Secretaria Execu-

tiva do Conselho Superior pela degravação in-

tegral da Ata da 5ª Reunião Ordinária de 2021, 

em função de sua extensão. II - COMUNICA-

ÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSE-

LHEIROS. Presidente, Dr. Thiago Rosas: 

“Apenas para alinhar informação, nós estamos 

em fase de estudos com relação a retomada 

interna dos trabalhos na Defensoria Pública. 

Então, a DPLAN está fazendo elaboração 

desse estudo, mas ter formação dos servido-

res nesse mês de junho, passo a passo, as uni-

dades retornarão para trabalho interno apenas. 

Tudo vai ser reavaliado em julho, conforme for, 

a pandemia permanecer como está, a gente dá 

passos, se a pandemia agravar, retrocedere-

mos também. Não vamos ter pressa porque 

sabemos que temos que ter cuidado com a 

parte da saúde. Então, deixar todos com essa 

parte da informação alinhada”. ORDEM DO 

DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELI-

BERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 

20000.002819/2021- DPE/AM. INTERES-

SADO: POLO DO PURUS. ASSUNTO: DE-

SIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE HETEROI-

DENTIFICAÇÃO. CONSELHEIRA-RELA-

TORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MI-

RANDA. Após lido o voto, em discussão. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “É como eu falei. Porque, 

pela Resolução, a indicação não é feita pelo 

Conselho. Então, a Dra. Yaskara, como forma 

de facilitar, colheu esses nomes todos, nós tí-

nhamos mais de 3 (três) nomes, né? Como a 

gente tinha que fazer essa seleção, então a 

gente tentou, em conversa com ela e com as 

outras pessoas do Polo, ver as pessoas que 

estariam mais ligadas, por isso que já foi indi-

cada, mas, claro, que precisa de deliberação, 

já que a indicação é do Conselho, por isso que 

a gente já sugeriu e para ser mais célere tam-

bém”. Dra. Adriana Tenuta: “Realmente, não 

tem um critério na Resolução, o Conselho que 

vai escolher, mas eu penso que esse início é 
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assim mesmo. Foi o primeiro que nós conse-

guimos deflagrar e parabéns à Instituição por-

que tem essa sensibilidade, não seria o caso, 

entendo eu, de obstar essa formação da Co-

missão, inclusive, entendo que nós podería-

mos aqui dentro do Conselho já deflagrar, pelo 

menos, para os Polos do Interior, onde nós en-

contramos essa dificuldade, e aqui fica a su-

gestão, não sei se daria para fazer isso, de que 

os Polos começassem, a partir de um memo-

rando da Secretaria do Conselho, a indicar es-

ses nomes e a gente, com o tempo, poder fa-

zer essa formação e, assim que tão logo fosse 

realizado alguma seleção de estágio, essa co-

missão já estaria constituída e não haveria pro-

blema nessa questão mesmo da celeridade 

dos certames que nós temos dentro da institui-

ção”. Em votação, o Colegiado acolheu, por 

unanimidade, o voto da Exma. Sra. Conse-

lheira-Relatoria dos autos em epígrafe, Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda, que votou pelo 

acolhimento do pedido e formação imediata da 

Comissão Especial de heteroidentificação, in-

dicando, após confirmação por este Conselho 

Superior, o nome da Defensora Pública do Es-

tado do Amazonas, Dra. Ana Laura Miglia-

vacca de Almeida; e como membros da socie-

dade civil indico a Dra. Claudina Azevedo Ma-

ximiano, professora de sociologia do IFAM e 

da Professora e doutora em Desigualdades 

Globais e Justiça Social Dra. Luciana de Souza 

Ramos. Registrada a saída da Exma. Sr. Con-

selheira Dra. Kanthya Pinheiro de Mirando, por 

estar em gozo de folga eleitoral. Presidente, 

Dr. Thiago Rosas: “A Dra. Adriana sugeriu 

que oficiasse os Coordenadores para ‘estartar’ 

o processo de seleção de nomes para as co-

missões de identificação em cada Polo. Então 

eu vou deixar registrado para gente tomar essa 

providência após a reunião. Dra. Adriana, des-

culpe o esquecimento”. Após o Presidente ex-

plicar a dinâmica da votação, nos processos de 

promoção, manifestou-se o candidato Arthur 

Macedo: “boa tarde, senhoras e senhor Con-

selheiros. Thiago, só uma dúvida. Nós, candi-

datos, vamos poder nos manifestar depois do 

relatório? Porque você falou que todos os vo-

tos vão ser apresentados, aí eu queria saber 

em que momento a gente vai poder se mani-

festar”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “No 

seu caso, Dr., o senhor vai pode se manifestar 

após o seu relatório. Cada um que tiver inte-

resse pode manifestar após a leitura de seu re-

latório pessoal, podemos dizer assim. Então, 

vamos sim franquear 5 (cinco) minutos a cada 

candidato que tiver interesse, se manifestar ali 

e colocar alguma coisa a mais. Essa resolu-

ção, diferente da passada, é mais objetiva. 
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Essa reunião antigamente era sigilosa, hoje é 

pública, tanto é que ela está sendo transmitida, 

de tal sorte que vamos sim abrir aos interessa-

dos, após o relatório, tal como se fosse um pro-

cesso comum que a gente sempre abre tam-

bém para o interessado falar”. Dr. Arthur Ma-

cedo: “Então já deixo registrado que, após a 

leitura do meu relatório, eu vou querer falar”. 2) 

PROCESSO Nº 20000.001840/2021-DPE/AM. 

INTERESSADA: MONIQUE CRUZ CASTEL-

LANI. ASSUNTO: PROCESSO DE PROMO-

ÇÃO PARA 1ª CLASSE DA CARREIRA DE 

DEFENSOR PÚBLICO. CONSELHEIRO-RE-

LATOR: DR. DANILO GERMANO RIBEIRO 

PENHA. Após lido o voto pelo Relator, as dis-

cussões foram abertas. Dr. Arlindo Gonçal-

ves: “Só queria destacar um ponto que eu 

acho que termina interessando a vários candi-

datos e eu preciso, inclusive, elogiar a iniciativa 

do Dr. Danilo que procurou, a toda maneira, 

sempre se certificar da existência dos pontos 

indicados pela candidata, realmente a fim de 

pontuar da forma correta, mas, enfim. Existem 

algumas pontuações que, conforme ele desta-

cou deveriam constar na ficha funcional da 

candidata e ele não encontrou esses pontos, 

parece que termina trazendo aí um prejuízo ao 

defensor público nesse momento que ele vai 

concorrer exatamente no critério de promoção 

por merecimento. Ele aceitou o encargo, ele 

confirma que exerceu, mas ele não conseguiu 

documentos comprobatórios, embora esse 

fato devesse estar registrado na ficha funcio-

nal. Pode ser que sejam fatos, não consegui 

aqui enumerar todos os que ocorreram, pode 

ser que sejam fatos, inclusive, de administra-

ções anteriores, talvez a uma não adequação 

à resolução, na redação atual, mas é impor-

tante, eu queria destacar, que, sempre que 

houver designações de início e fim para algum 

cargo, alguma coordenação, alguma função 

que venha a ser exercida, que é de conheci-

mento institucional, precisa ter uma publica-

ção, inclusive, que o devidos assentos sejam 

realizados tempestivamente na ficha funcional 

do defensor público, de forma que ele real-

mente possa usufruir quando ele precisar para 

concorrer ao critério de promoção por mereci-

mento. Parece que em alguns casos aí a de-

fensora não conseguiu demonstrar algo que 

precisaria constar da ficha funcional, não sei se 

o conselho já se deparou com questões, mas 

enfim, me parece que termina trazendo um 

prejuízo à candidata nesse momento”. Dr. Da-

nilo Penha: “É, Arlindo, eu concordo com 

você. A questão do assento funcional tem que 

ser realizada com maior acuidade, mas tem 
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outra situação aqui. Por muitas vezes, Dr. Ar-

lindo, pelo menos foi o que eu senti no julga-

mento desse processo, apenas a indicação do 

que está anotado na ficha funcional não nos dá 

subsídios suficientes para os conselheiros, 

para atribuir uma pontuação X ou Y, porque o 

assentamento é feito de forma resumida, mais 

suprimida. Por diversas vezes, eu senti a ne-

cessidade, e assim realizei, muito embora a 

Resolução não me obrigue a isso, eu realizei 

pesquisa em site da imprensa oficial, que é ex-

tremamente complicado, não faz busca por pa-

lavras nem nada. Agora, o ideal mesmo, além 

da ficha funcional, é que a instrução do pro-

cesso pelo candidato se desse de uma forma 

mais cuidadosa, com maior zelo, porque isso 

acaba prejudicando o próprio candidato. É 

claro que aqui tudo que estava nas minhas 

mãos eu realizei. Eu realizei busca em diário 

oficial para verificar meta que não estava 

posta, só estava declarada, mas também não 

estava comprovada, eu tive que ir lá compro-

var. A questão dos júris, eu entrei processo por 

processo para verificar e dá muito trabalho, 

mas eu fiz o trabalho. Então, Dr. Arlindo, co-

mungo dessa sua experiência e também rogo 

aos colegas que, em futurar promoções, se 

atentem um pouco mais para instruir melhor os 

processos. É isso, Presidente”. Dra. Caroline 

Souza: “Eu queria tirar duas dúvidas. Dr. Da-

nilo, no item 1.5, a Resolução fala ‘banca exa-

minadora’. Porque eu fui pesquisar o processo 

que eu analisei e também tinha uma pontuação 

nesse sentido, mas eu fiquei na dúvida até de 

uma interpretação da própria resolução porque 

há uma diferenciação entre ‘banca examina-

dora’ e ‘comissão examinadora’. A banca rea-

liza, é responsável pela elaboração e aplicação 

das provas. Então, assim, tem concursos que 

há uma banca e uma comissão, que me parece 

que eram nossos casos, que a gente só ia con-

seguir averiguar isso através do Edital. Então, 

para se atribuir o ponto, você fez essa diferen-

ciação ou você entendeu que ‘comissão exa-

minadora’ e ‘banca examinadora’ se trata da 

mesma coisa?”. Dr. Danilo Penha: “Eu en-

tendi que se tratava da mesma coisa, Dra., 

mas, claro, cabe aqui a discussão no Conselho 

e eu acho que é uma discussão pertinente até 

porque, Dra. Carol, a Resolução fala direta-

mente sobre a banca examinadora, mas não 

fala nada em ‘comissão examinadora’ e, para 

fins de justiça, eu não considero justo, a meu 

sentir, que a participação em uma comissão 

examinadora de um concurso não seja pontu-

ada. Por essa razão, eu entendi que mens le-

gis da resolução podia ser interpretada desse 

jeito e atribuí a pontuação referida. Mas, claro, 
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a gente está aqui votando, um órgão colegi-

ado, e me quedo ao entendimento do egrégio 

conselho superior”. Dra. Caroline Pereira: “Eu 

acho, então, que a gente precisa definir isso. 

Se vai decidir se é a mesma coisa e atribuir o 

ponto da mesmo forma ou se vai ter essa inter-

pretação mais restritiva de dizer que banca 

examinadora é aquela que realiza, elabora e 

aplica as provas. Porque há uma diferencia-

ção. Eu também concordo com o Dr. Danilo. 

Não existe nenhum outro inciso da resolução 

que pontue como comissão, a comissão em si, 

e a gente sabe que é uma coisa que dá traba-

lho, é uma atividade extra para os colegas, é 

um assunto complexo, então eu acho que deve 

ser pontuado sim, mas não está na claro na re-

solução. Então, como é a primeira vez que a 

gente se depara com esse item, é bom a gente 

já enfrentar e consolidar se a pontuação vai ser 

a mesma ou não”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu 

também fiz essa diferenciação entre banca e 

comissão. Também acho injusto não ter uma 

especificação na resolução, até porque você 

acompanha as provas de estágio, você pontua, 

em estágio de pós-graduação da mesma forma 

pontua e realmente não tem especificidade. Eu 

para não deixar, porque realmente vi que tinha 

uma diferença e lógico isso também vai ser 

analisado pelo conselho, eu atribuí pontuação 

como designação especial para não deixar de 

atribuir pontos”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Perfeito, Dra. Adriana. Então, nós temos 

um encaminhamento de votação com relação 

a interpretação sobre a Banca Examinadora. A 

proposta do Relator é que também se inclua na 

interpretação a comissão examinadora. E a ou-

tra proposta é que se faça uma interpretação 

restritiva e fique somente a banca em si. Al-

guém quer apresentar alguma outra pro-

posta?”. Dra. Adriana Tenuta: “A designação 

especial que foi o que eu fiz. Não deixei de atri-

buir, mas atribuí como designação especial”. 

Em votação, o colegiado, por unanimidade, de-

cidiu que a Comissão Examinadora também 

pontua nesse item”. Dra. Caroline Souza: 

“Está nas designações especiais, foi outra dú-

vida que eu fiquei do voto. Eu acho que o Dr. 

Arlindo expôs um pouquinho. Pelo que eu en-

tendi, o Dr. Danilo teve todo o cuidado de ana-

lisar as portarias e verificar se, na portaria, ha-

via menção expressa ao termo ‘designação es-

pecial’, eu entendi isso. Então, a pontuação só 

decorreu daquelas indicações em que a porta-

ria comprovava essa designação, esse termo. 

Aí eu fico na dúvida porque tem portaria que 

não utiliza o mesmo termo, até quando ela vai 

mencionar Comissão, Grupo de Trabalho, de-
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signação, não tem uma técnica da Administra-

ção para dizer o que é uma coisa ou outra, en-

tão isso dificulta muito a gente na hora de pon-

tuar. As designações especiais, eu parti de 

uma linha de raciocínio, até conversando com 

alguns colegas, cheguei a um entendimento de 

tudo aquilo que não era da atribuição regular 

do colega seria uma designação especial, 

claro, analisando aquilo que o Dr. Danilo bem 

analisou se tem atribuição, porque se tem uma 

contrapartida financeira para isso, aí a gente 

analisa de outra forma para fins de compara-

ção, eu digo. Mas, no meu caso, a análise que 

eu fiz, eu não me ative tanto ao termo, se na 

portaria estava expresso esse termo ‘designa-

ção especial’ ou se havia menção ao artigo 9º 

da lei. Então, não sei, tem que só definir. Por-

que tem um dispositivo, eu não me recordo, 

que fala que o Defensor Geral deveria designar 

quando fossem atividades fora da Defensora, 

se se tratavam de designação especial, mas 

isso foi uma interpretação que a gente deu ano 

passado, até porque a resolução é de 2018. 

Especificamente nesse caso que a gente está 

analisando candidatos que têm uma vida fun-

cional bem antiga, tem portaria muito antiga, a 

gente não tinha como saber (falha no áudio). 

Se só vai pontuar designação especial se a 

portaria, o ato designação especial, ou menção 

do artigo 9º ou se a gente vai interpretar dessa 

outra forma. O que não estiver dentro das atri-

buições dele, da titularidade, da cumulação se-

ria uma designação especial. Essa é a minha 

dúvida”. Dr. Danilo Penha: “Eu acho, Dra. Ca-

rol, que a discussão é muito pertinente e eu 

também tive muita dúvida, mas o que eu fiz foi 

me filiar à letra da resolução no parágrafo 

único do art. 17, que fala que, para fins do in-

ciso V, que é designação especial, o Defensor 

Público-Geral, no ato de designação estabele-

cerá se a ação será enquadrada como desig-

nação especial. Nos atos mais antigos, inclu-

sive, eu considerei como designação especial 

até que se considerasse aquele artigo 9º, in-

ciso XI. Foi basicamente isso, Presidente, mas 

eu concordo que o tema é espinhoso”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Gostaria de contri-

buir também, colegas. Por ter passado na Ad-

ministração, o que que acontece? Esse pará-

grafo único aqui do artigo 17 é bem recente. 

Nós temos uma gama bem grande de designa-

ções especiais nos anos anteriores. De 2016 

para cá, eu consegui acompanhar algumas. 

Então, tem casos que é para praticar um ato, 

que é para praticar um dia de designação es-

pecial. Outros mais dias. Então tem uma varia-

ção de espécie de atos, por isso também fosse 

o caso de olhar ato a ato. De 2020 para cá, nós 
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passamos a incluir nas portarias já a menção 

expressa com relação à promoção, aí facilitou 

de 2020 pra cá. A questão são os atos antigos 

que entendo também, concordo com a Dra. 

Carol e Dr. Danilo, que classifica-los fica um 

pouco difícil. É essa a contribuição”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “E aí como a Carol falou, a ques-

tão dos mais antigos, eles serão sempre mais 

prejudicados e a gente está percebendo isso 

numa promoção para a 1ª classe. Citando meu 

exemplo, lógico que eu já sou de primeira 

classe, mas eu entrei na Defensoria em 2004, 

em um outro contexto, nós nem tínhamos diá-

rio oficial, então ainda estávamos vinculados 

ao Estado. Então eu penso que, se nós real-

mente adotarmos esse posicionamento mais 

restritivo que consta no parágrafo único do ar-

tigo 17, nós vamos estar, sim, prejudicando os 

colegas que tenham um histórico aí, uma atu-

ação anterior a essa legislação”. Dra. Pollyana 

Vieira: “Eu acho que o Dr. Danilo, pelo voto 

dele, em alguns casos, como ele mesmo citou, 

não se ateve à letra fria da resolução porque 

ele considerou alguns atos como designação 

especial, especialmente os mais antigos. A 

mesma coisa aconteceu no meu caso e eu 

imagino que aconteceu de todos os conselhei-

ros que estavam analisando. Aí, nesse caso, 

especificamente nesse processo, vai caber 

nossa análise. Por exemplo, o meu tinha ‘ta-

refa especial’. Eu entendi como designação es-

pecial porque é antigo, então não tem como a 

gente se ater neste momento a esse parágrafo. 

O que a gente pode estabelecer é que, a partir 

da resolução, talvez, e a Administração tem 

que tomar muito cuidado como isso para não 

prejudicar o candidato porque, às vezes, a 

gente vê que é falha mesmo na hora da publi-

cação do diário e ai a gente coloca uma data. 

Pode ser da Resolução, dessa alteração, que 

foi 19 de março de 2020, só vai contar se cons-

tar o termo ‘designação especial’ e os casos 

antigos vão ter que ser analisados assim como 

foram analisados agora para essa promoção 

porque não tem como decidir uma coisa ou ou-

tra. Eu não consigo visualizar, senão vai preju-

dicar e se analisar todos também vai abrir de-

mais. Então eu acho nesse caso, especifica-

mente, coube a cada conselheiro analisar di-

reitinho e ver o que ele consideraria ou não”. 

Dra. Adriana Tenuta: “Eu penso que, se a de-

signação especial for feita pelo DPG, ainda 

que não tenha essa nomenclatura, ela deva 

ser considerada”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Certo. Então nós temos 3 (três) possibili-

dades aqui. A primeira que diz respeito à apli-

cação de parágrado único a todas as portarias 
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como o Dr. Danilo colocou no voto dele, as no-

vas e as velhas. A segunda, que a Dra. 

Pollyana colocou como sugestão, de aplica o 

parágrafo único somente às portarias a partir 

da existência do parágrafo único, que é março 

2020. As portaria anteriores seriam caso a 

caso pelo conselheiro-relator e a proposta da 

Dra. Adriana que é aplicar essa regra pra 

frente do parágrafo único e as portarias anteri-

ores considerar independente da especifici-

dade já que foi um ato do defensor público-ge-

ral. Esse o resumo das propostas”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “Vou esclarecer melhor. Eu con-

cordo com a Pollyana e com a Carol também, 

que acho que pode ser a partir de 2020, so que 

não ficaria, de uma forma mais objetiva, nós le-

varíamos em consideração as designações re-

alizadas pelo Defensor Público-Geral, não ou-

tras designações, que tem decreto, tem várias 

situações aqui dentro das análises que eu per-

cebi. Então, teria que ter uma designação do 

defensor geral, não necessariamente com a 

nomenclatura especial”. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Na proposta da Dra. Adriana 

abarcaria para essa pontuação todas as desig-

nações especiais, assim escritas ou não, ou 

seja, extraordinárias, podemos dizer assim, do 

colega para atuar pelo DPG. É essa a pontua-

ção dela”. Dra. Caroline Souza: “O que eu en-

tendi é que, a partir da alteração da resolução, 

ou seja, a partir de 19 de março de 2020 vai 

valer a redação do parágrafo único do artigo 

17. Aí, para os atos anteriores, a gente vai ter 

que analisar cada designação desde que ela 

seja do defensor público-geral, é isso?”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Isso. A proposta da 

Dra. Adriana é essa”. Em votação, por maioria, 

acolhida a proposta da Exma. Sr. Conselheira 

Dra. Adriana Tenuta, vencida a proposta do 

Relator, acompanhado do Exmo. Sr. Conse-

lheiro Dr. Theo Eduardo da Costa. Dr. Danilo 

Penha: “Eu só tenho uma consideração por-

que isso vai mudar a pontuação do meu voto. 

Eu estava verificando aqui com a Dra. Carol. 

Eu acho que com essa mudança de voto, com 

esse entendimento, o que vai mudar é o item 3 

e o item 4. Então, Presidente, a nota dela vai 

saltar de total de 64,7 para 64,8”. Dra. Caro-

line Souza: “Acrescentaria duas designações 

nos itens 3 e 4 do voto?”. Dr. Danilo Penha: 

“Exato. Mais um décimo. Então ficaria ses-

senta e quatro inteiros e oito décimo de pon-

tos”. Dr. Theo Eduardo da Costa: ‘Presidente, 

aproveitando, porque talvez isso também im-

plique na alteração de parte do meu voto. Em 

relação a fala do Dr. Arlindo que ressaltou a 

necessidade, de até obrigação, de constar na 
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ficha funcional do defensor público o início e o 

fim do período determinado que o defensor pú-

blico foi designado para participar de comis-

sões e o que eu estou percebendo é que essas 

ausências de determinações nas portarias de 

início e fim não são especificidades de um ou 

outro defensor público, mas, sim, parece ser 

uma prática rotineira da Administração e isso 

vem acabando que realmente prejudica os 

membros na hora de se solicitar aí pontuações 

para fins de promoção. Eu tenho uma suges-

tão, Presidente, e foi até a sugestão que eu 

adotei no meu voto, até para não prejudicar de-

masiadamente o interessado, foi a seguinte in-

terpretação. Há uma maneira de suprir essa 

omissão do termo final que é quando o candi-

dato, ou melhor, o interessado a promoção 

junta aos autos não somente a portaria de no-

meação dele para aquela comissão mas tam-

bém ele junta nos autos a nomeação do pró-

ximo que o substituiu. Então, quando isso 

ocorre e é feito por meio de comprovação da 

portaria e juntada essa portaria nos autos, eu 

acabei entendendo que isso supriu a omissão 

do assentamento funcional do defensor público 

até porque, caso contrário, seria uma prova im-

possível de um defensor público fazer a devida 

comprovação de seu período. Então, neste 

caso, onde o defensor público juntou não ape-

nas a portaria de nomeação dele, determi-

nando para atuar em determinada comissão, 

mas também a designação do outro defensor 

público que o substituiu, eu acabei entendendo 

que isso supre a falta de indicação no assen-

tamento funcional e como isso aí objeto tam-

bém do voto do Dr. Danilo que no caso espe-

cífico da candidata a promoção não fez essa 

juntada, talvez seria interessante já o Conselho 

dirimir essa questão ou, se for o caso, esperar 

aí o meu voto”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Dr. Theo, somente dois pontos da sua 

colocação, que é pertinente, eu concordo com 

ela, mas ela não se aplicaria a todos os casos. 

Nós temos designações especiais que são úni-

cas, é um ato, uma defesa ou uma contestação 

que não teria como viabilizar esse próximo de-

signado como o senhor colocou, mas em ou-

tras teriam, que seriam designações por 

tempo. Nessas, por tempo, sempre temos um 

segundo ou um terceiro defensor que vai assu-

mir após aquele tempo do anterior. Aí daria. 

Então, nesses casos, eu concordo com o se-

nhor. Mas, Dr. Theo, com essa votação que fi-

zemos agora há pouco, todas as designações 

especiais, independente se posteriormente 

teve ou não um substituto, serão computadas. 

Então, eu acho que estaria dentro também da 
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pontuação”. Dr. Theo Eduardo da Costa: 

“Presidente, são aqueles casos, onde a pontu-

ação é por décimo por determinado período. 

Então, vamos supor, na resolução, está pre-

visto que determinado candidato ou interes-

sado vá receber 0,1 décimo a cada 3 meses ou 

a cada 3 ou a cada 6 meses por participação 

no Conselho de combate à tortura. Então, nes-

ses casos, onde há uma única designação do 

defensor público-geral e essa única designa-

ção não tem um prazo fixado, um prazo deter-

minado na Portaria e, portanto, não se sabe 

por quanto tempo o defensor público exerceu 

aquela função na comissão, como membro 

dessa comissão, essa questão que o Dr. Ar-

lindo trouxe e também fez parte da votação do 

Dr. Danilo. Então, é nesse sentido. Não se 

sabe quando ocorreu o término da atuação do 

defensor público em determinada comissão, 

naquelas comissões em que ela tem um deter-

minado período de tempo”. Dra. Caroline 

Souza: “Não é designação especial. Aí já é ou-

tro inciso. Eu acho melhor a gente ir pelo in-

ciso. É o 15, VII, pelo voto do Danilo. (leitura 

do inciso).  Aí ele está dizendo que existe um 

ato que coloca ele como representante, mas 

nenhum que o exclui”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Isso. Exatamente. Aí, como a gente 

vai votar o meu, seria interessante ter o mesmo 

entendimento aqui para não causar divergên-

cia. De qualquer forma, eu acho que a interes-

sada não juntou nos autos, pela leitura do voto 

do Dr. Danilo, quem seria a defensoria ou o de-

fensor que a substituiu”. Dr. Danilo Penha: 

“Exatamente, Theo, não houve essa indica-

ção”. Dra. Caroline Souza: “Eu concordo com 

o Danilo. Não tem como a gente saber nessa 

caso”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Exata-

mente, nesse caso. Mas e quando o defensor 

junta o próximo?”. Dr. Danilo Penha: “Mas aí 

a gente tem outra questão. A gente não sabe 

se a pessoa está substituindo o primeiro mem-

bro. Então precisa incluir a exclusão também. 

Porque você imagina, por exemplo, eu sou in-

dicado para o Conselho Penitenciário. Dois 

meses depois você é indicado, Theo. E, um 

ano depois, a Carol é indicada. Aí eu vou juntar 

a minha, a da Carol, mas nesse meio todo teve 

você aí. Eu acho um pouco complicado”. Dr. 

Theo Eduardo da Costa: “No caso seria prova 

impossível então, porque praticamente seria 

impossível o interessado comprovar que não 

houve nenhum outro interessado anterior-

mente”. Presidente, Dr. Thiago Nobre Ro-

sas: “Existe sim uma forma de a gente fazer 

essa comparação. Quando a gente entrou, em 

2016, no Gabinete, nós fizemos um levanta-
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mento das comissões, de tudo que estava ro-

lando em relação a esse inciso aí, comissão 

estadual, municipal, e nós criamos um controle 

no Gabinete para essas designações dessas 

comissões. Então, hoje, nós temos com instruir 

esse processo com informação do gabinete do 

defensor público-geral, quem entrou, quem 

saiu, o tempo que ficou, quando o suplente as-

sumiu e trazer para o processo que aí eu con-

sigo fazer a prova que a gente precisa. O co-

lega dificilmente vai acompanhar a quantidade 

de portaria que sai na defensoria para fazer 

esse controle, mas a Administração tem. En-

tão, a administração pode ser instada e ela traz 

para o processo essa informação. Eu acho que 

seria uma forma de fazer, de forma também 

objetiva, sem prejudicar ninguém”. Dr. Danilo 

Penha: “Agora, Dr. Thiago, não seria interes-

sante também pegar essas informações que o 

Gabinete detém e colocar na ficha funcional do 

defensor público? Porque aí já supre tudo”. 

Presidente, Dr. Thiago Nobre Rosas: “Sim, 

Dr, nós podemos fazer isso, vou até pedir para 

Erika fazer o registro para gente poder fazer os 

encaminhamentos desse ponto”. Dra. Caro-

line Souza: “No caso específico do Dr. Danilo 

eu concordo, porque a gente não tem como 

analisar se a gente não sabe o período que ela 

ficou e não teve quem veio depois. Então, as-

sim, eu concordo com a justificativa dele de 

não atribuir ponto nesse caso. Aí eu sei que no 

do Dr. Theo são duas peculiaridades porque 

são duas situações lá. Acho que tem que ser 

casuístico, caso a caso, por enquanto”. Presi-

dente, Dr. Thiago Nobre Rosas: “Então a 

gente deixa pra decidir e deliberar lá no pro-

cesso do Dr. Theo”. Por unanimidade, o Cole-

giado acolheu o voto do Relator que atribuiu o 

total de 64,9 (sessenta e quatro inteiros e nove 

décimos) pontos à interessada. 3) PRO-

CESSO Nº 20000.001955/2021-DPE/AM. IN-

TERESSADO: FERNANDO FIGUEIREDO 

PRESTES. ASSUNTO: PROCESSO DE PRO-

MOÇÃO PARA 1ª CLASSE DA CARREIRA 

DE DEFENSOR PÚBLICO. CONSELHEIRA-

RELATORA: DRA. POLLYANA SOUZA VI-

EIRA. Em discussão.  Dr. Felipe Mestrinho: 

“Eu tenho uma dúvida em relação ao ponto b2 

que, no voto anterior, o Dr. Danilo analisou a 

questão da coautoria e aí e eu não sei se nessa 

caso seria semelhante ao do Dr. Danilo”. Dr. 

Danilo Penha: “Eu acho que a questão a que 

o Dr. Felipe está se referindo é para verificar 

se o livro foi em coautoria ou se foi uma cola-

boração”. Dra. Pollyana Vieira: “Nesse caso a 

gente poderia discutir. É verdade. Eu conside-

rei”. Dr. Danilo Penha: “Em verdade, aqui no 
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livro, nós temos na capa Sociologia Jurídica 

com os organizadores, da Dra. Maria Nazaré, 

Guilherme Gustavo e Celso Falconi e nós con-

tamos aqui como autores 21 (vinte e uma) pes-

soas. Na minha opinião, para reflexão, não es-

tou falando nem que é o caso, mas a gente não 

adianta chamar gato de cachorro que isso não 

vai mudar a realidade. São aqui 21 autores. É 

parecido com a minha situação, visto que, 

quando nós visualizamos o sumário, parece, a 

meu ver, que são artigos, capítulos individuali-

zados, ele não tem uma continuação e o que 

caracteriza, a meu ver, um livro em coautoria é 

que todos os capítulos, o livro todo se conecta 

para formar um só. Aqui, se nós pegarmos, por 

exemplo, vou dar o primeiro artigo aqui. Cotas 

versus outsiders”. Dra. Pollyana Vieira: “É 

mais uma compilação de artigos”. Dra. Caro-

line Souza: “É como se fosse artigo”. Dr. Da-

nilo Penha: “Exatamente”. Dr. Theo Eduardo 

da Costa: “Meu voto também foi nesse sen-

tido, de artigo. Quando um livro é composto por 

organizador e vários autores, mas autores in-

dividuais de artigos isolados e tendo essa com-

pilação, não computado como coautor de livro, 

mas sim de artigo. Até porque é assim que fala 

a Resolução”. Dra. Pollyana Vieira: “Está 

certo. Eu vou mudar aqui”. Dra. Caroline 

Souza: “Nesse caso vai para outro inciso, 

né?”. Dr. Danilo Penha: “Sim, eu acho que 

0,15”. Dra. Caroline Souza: “É para excluir o 

16.6?”. Dra. Pollyana Vieira: “Isso. O 16.6 e aí 

incluir no próximo, que é o 16.8”. Dr. Danilo 

Penha: “Mas é 0,15”. Dra. Caroline Souza: 

“então é 0,6 mais 0,15, aí da 0,75”. Dr. Danilo 

Penha: “Só excluir 0,55 do total”. Presidente, 

Dr. Thiago Nobre Rosas: “0,35, na verdade”. 

Por unanimidade, o Colegiado acolheu o voto 

do Relator que atribuiu o total de 61,80 (ses-

senta e um pontos e oitenta décimos) pontos 

ao interessado. 4) PROCESSO Nº 

20000.001957/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: ANTONIO CAVALCANTE DE ALBU-

QUERQUE JUNIOR. ASSUNTO: PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE 

DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. 

CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CARO-

LINE PEREIRA DE SOUZA. Em discussão. 

Dr. Danilo Penha: “Eu gostaria de pontuar. Na 

verdade, não é nem pontuar, é uma pergunta 

para Dra. Carol. É que a meta aqui é 105 e não 

chega a 10% (falha). Está ok, Presidente”. Dra. 

Pollyana Vieira: “Eu tenho uma pergunta tam-

bém. Em relação a comissão do CONDEGE, 

eu vi que você pontuou pelo serviços relevan-

tes e não de comissão. É porque não tinha 

tempo?”. Dra. Caroline Souza: “Isso. Ele foi 

autorizado para uma viagem para participar de 
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uma reunião da Comissão, só tem essa anota-

ção na ficha”. Em votação, o Colegiado aco-

lheu o voto da Relatora que atribuiu o total de 

57,90 (cinquenta e sete pontos e noventa déci-

mos) pontos ao interessado. 5) PROCESSO 

Nº 20000.001960/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: VITOR KIKUDA. ASSUNTO: PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE 

DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. 

CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THIAGO 

NOBRE ROSAS. Em discussão. Presidente, 

Dr. Thiago Rosas: “Só para fins de registro, 

Colegas, o interessado não solicitou a pontua-

ção com relação à meritocracia nem quando 

baixamos em diligência de tal sorte que tam-

bém não incluímos, já não houve a indicação 

ou solicitação o interessado justificando a au-

sência desse item no voto”. Dr. Theo Eduardo 

da Costa: “Presidente, eu fique em dúvida 

apenas em relação a não atribuição do ponto 

em razão do período da atividade relacionada 

a comissão especial para a Copa do Mundo. 

Foram 60 (sessenta) dias. Eu não consegui en-

tender a justificativa para não pontuação deste 

item. Seria 0,2 décimos”. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Sim, Dr. Theo, seria por semes-

tre. Vou só verificar aqui qual é o artigo”. Dra. 

Adriana Tenuta: “Fala em 6 (seis) meses sim, 

Dr. Thiago, mas acho que poderia pontuar 

como designação especial, porque é uma ati-

vidade que foram 60 (sessenta) dias e foi uma 

designação do DPG e eu entendo que tem re-

levância a situação do colega”. Dr. Theo Edu-

ardo da Costa: “Até porque, salvo engano, eu 

acho que eu pontuo no meu voto como desig-

nação especial, só tenho que olhar, mas é uma 

atividade designada pelo Defensor Geral, en-

tão cabe aí a pontuação. Não sei, com certeza, 

nesse inciso que ele solicita que seria comis-

sões pelo prazo de 6 (seis) meses, no mínimo, 

mas em outro eu acho que sim”. Presidente, 

Dr. Thiago Rosas: “Vou só verificar qual inciso 

podemos enquadrar ele”. Dr. Arlindo Gonçal-

ves: “Artigo 17, inciso V, Presidente?”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Ok. Então seria, 

0,05 pela designação da Copa. Vou alterar 

aqui o voto”. Dra. Adriana Tenuta: “Tem mais 

uma situação que você fala, Thiago, que é 1.1, 

que é do exercício em cargo de comissão e 

função gratificada. E um grupo especial de as-

sessoramento técnico instituído pela portaria, 

só que também não foi por seis meses, foi por 

três. Aí eu acredito que também nesse primeiro 

item ele poderia também pontuar no 17, V, 

como designação especial”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Correto, Dra. Adriana. Vou fa-

zer a alteração aqui”. Por unanimidade, o Co-

legiado acolheu o voto do Relator que atribuiu 
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o total de 9,65 (nove pontos e sessenta e cinco 

décimos) pontos ao interessado. 6) PRO-

CESSO Nº 20000.001961/2021-DPE/AM. IN-

TERESSADO: ARTHUR SANT’ANNA FER-

REIRA MACEDO. ASSUNTO: PROCESSO 

DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE DA CAR-

REIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. THEO EDUARDO 

RIBEIRO DA COSTA. Após a leitura do relató-

rio, manifestou-se o interessado, Dr. Arthur 

Macedo: “Excelentíssimos Conselheiros e 

Conselheiras, a quem cumprimento na pessoa 

do Presidente em exercício do Conselho Supe-

rior, demais servidores e colegas que estejam 

assistindo a essa reunião. Eu venho tratar aqui 

de um ponto que eu senti muita dificuldade e 

eu acho que é algo grave, que não atinge só a 

mim, mas também a todos os membros da De-

fensoria Pública, principalmente aqueles que, 

no futuro próximo, queiram concorrer à promo-

ção. Eu estou falando aqui do nosso assenta-

mento funcional. Eu entendo que nosso as-

sento funcional tem que estar toda nossa vida 

laboral. Se é um ato que depende da Defenso-

ria Pública, que é a Defensoria Pública que de-

signa, ela tem que colocar tanto a nossa en-

trada quanto a nossa saída. Juntando os docu-

mentos da promoção, eu participei de duas co-

missões, uma eu até participo ainda, eu parti-

cipei do PRO VITA, que é o Conselho Delibe-

rativo do Programa de Proteção à Vítimas e 

Testemunhas Ameaçadas. A sede, na época 

que eu participei, era no Ministério Público, eu 

era Conselheiro do PRO VITA, designado pela 

Defensoria, tinha que proferir votos para a pes-

soa ingressar ou não no sistema e, consul-

tando a minha ficha funcional, só está regis-

trada a minha entrada no Conselho, não está 

registrada a minha saída, que deveria estar, 

sendo isso uma atribuição de quem trabalha no 

Recursos Humanos, Gestão de Pessoas, não 

tenho certeza qual o nome atual. No meu pro-

cesso, para eu não me prejudicar, e isso não 

vale só para mim, vale para outros membros 

também, eu juntei, eu diligenciei e consegui 

achar uma mensagem do WhatsApp enviada 

pelo Secretário do PRO VITA, não sei se con-

tinua ainda, mas, na época que ele me mandou 

a mensagem, ele mandou a mensagem em 15 

de fevereiro de 2018, eu juntei no processo. 

Ele me comunica que eu saí, eu vou até ler a 

mensagem aqui: ‘Dr., eu sou o Almério, Secre-

tário do PRO VITA, como trocou o Conselheiro 

da Defensoria, vou substituir o senhor no grupo 

do WhatsApp, ok?’. Aí eu falei ‘ok, sem pro-

blema, abraços’. Então, assim. Eu imaginava 

que isso fosse constar na minha ficha funcional 
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e, para minha surpresa, isso não constou. Eu 

diligenciei na medida que eu pude, eu não te-

nho obrigação de saber quem me substituiu, a 

gente tem vários afazeres, isso é obrigação da 

Gestão de Pessoas, da Administração da De-

fensoria, não é obrigação do Membro. Uma ou-

tra Comissão que participei também, participei 

e agora voltei a participar, foi a Comissão de 

Execução Penal do CONDEGE. Eu participei e 

eu anotei no meu requerimento, deixa eu ver 

aqui. Eu acho que foi 30 de junho de 2017. Eu 

também tive que pesquisar porque, salvo qual-

quer engano, eu acho que quem me substituiu 

nessa Comissão foi o Dr. André Munhoz. En-

tão, eu tive que pesquisar no Diário a nomea-

ção do Dr. André Munhoz para saber quando 

ele entrou para eu definir uma data ali de 

quando eu saí. É inadmissível que um Membro 

da Defensoria tenha que fazer isso. Nós esta-

mos numa Instituição grande, que cresce ainda 

mais, eu vi que, algum dia desse, acho que no 

início de maio, saiu no Diário Oficial que esta-

vam montando uma equipe na Gestão de Pes-

soas, então eu peço que essa questão do as-

sentamento seja revista, porque esse é o do-

cumento mais importante do defensor público 

e da defensora pública. Eu retornei e aí, depois 

disso, o André saiu da Comissão, eu retornei 

para a Comissão, salvo engano, até o Theo é 

meu suplente agora nessa comissão e conti-

nuo até agora, mas isso foi, assim. O preenchi-

mento do nosso assentamento funcional foi a 

questão mais grave que eu pude detectar ten-

tando juntar esses documentos para compro-

var para os conselheiros e conselheiras os pe-

didos de enquadramento conforme a Resolu-

ção. Então eu não sei como o relator vai definir 

essa situação, não sei como o Conselho vai 

definir essa situação, mas o que deu para eu 

fazer foi buscar aqui no whatsapp, ainda bem 

que eu tinha, busquei no whatsapp, tentei ver 

no diário, porque acho que foi a Dra. Karolline 

Pinto que me substitui, mas isso não é obriga-

ção minha de saber, é obrigação da Adminis-

tração, é obrigação do RH. Com isso eu ter-

mino minha fala e agradeço a oportunidade”. 

Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Obrigado, Dr. 

Só para lhe a devolutiva, de fato, nós criamos 

uma Grupo de Trabalho para atualização das 

fichas funcionais e cadastros funcionais. Nós 

temos uma situação crônica aqui de registro, 

questão de sistema, nós estamos licitando um 

sistema novo para que sejam informatizadas 

nossas fichas funcionais e nós entendemos 

que precisa, sim, ser feito uma adequação do 

nosso RH. A nossa diretora nova, nós criamos 

uma diretoria para que fosse separada da DA 

e ela tivesse autonomia de trabalho, ainda vai 
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ser mudado no Regimento aqui pelo Conselho 

também e, dentro em breve, nós teremos 

avanços na área da ficha funcional, Dr. Arthur. 

Sabemos da realidade e estamos em trabalho 

para que ela seja também sanada. Essa difi-

culdade também enfrentei porque tive que fa-

zer o voto, mas a ação que vai fazer isso mudar 

e ela está em curso. Para dar o feedback para 

o senhor e dentro em breve teremos novidades 

nessa questão da Gestão de Pessoas e ficha 

funcional”. Dra. Arthur Macedo: “Dr. Thiago, o 

senhor me permite. Só uma adendo aí a sua 

fala. Eu, antes de entrar na Defensoria, fui ser-

vidor do Tribunal e o juiz que eu trabalhava, eu 

era diretor da Vara, e, quando tinha promoção 

para ele ir a Desembargador, eu era responsá-

vel por juntar os documentos. E, a título de con-

tribuição, se quiserem pegar o know-how do 

TJ, a ficha funcional dele era exatamente a 

descrição do que, desde a entrada dele no Tri-

bunal de Justiça, até a data atual, a data que 

ele entrou na Comarca, a data que ele saiu, a 

data que ele foi diretor do Fórum, a data que 

ele saiu. Então, assim, é isso que eu peço, não 

só para mim, mas para todos os Membros, 

para evitar uma situação desse tipo agora”. 

Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Correto, o 

sistema vai entrar para isso, a gente não tem 

esse sistema ainda e a existência dele vai con-

densar isso, como está condensado no Tribu-

nal de forma digital, podemos dizer, informati-

zada. Hoje temos muita coisa manual e que 

gera tudo isso, mas o sistema vai vir para 

transformar essa realidade, Dr. Trabalhamos 

para isso”. Dr. Arthur Macedo: “Agradeço, Dr. 

Thiago”. Após a leitura do voto, as discussões 

foram abertas. Dra. Adriana Tenuta: “Eu te-

nho uma ponderação. É só em relação àquela 

questão do WhatsApp, que foi o meio através 

do qual o colega conseguiu, tentou comprovar. 

Acho que poderia ser atribuído 0,1 como de-

signação especial, considerando todo o con-

texto que foi narrado, a dificuldade do assento 

funcional. Acredito que ele comprova que par-

ticipou, só não tem o tempo estabelecido”. Dr. 

Theo Eduardo da Costa: “Eu não me oponho, 

não. Até uma boa ideia mesmo”. Presidente, 

Dr. Thiago Rosas: “Pode ser, Dra. É uma pos-

sibilidade sim. Eu concordo”. Dr. Theo Edu-

ardo da Costa: “Lembrando que não vai fazer 

diferença, tá?”. Dra. Adriana Tenuta: “É, mas 

eu acho que é justiça, né?”. Dr. Theo Eduardo 

da Costa: “sim. É só porque eu não vou preci-

sar ajustar a pontuação do meu voto, não em 

relação a questão à Justiça”. Dr. Danilo Pe-

nha: “Gente, no caso da Dra. Monique, eu não 
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atribuí a pontuação como designação espe-

cial”. Dra. Caroline Souza: “Pois é. Então tem 

que atribuir lá”. Dr. Theo Eduardo da Costa: 

“Pois é. Por isso que eu falei que teria que ter 

discutido isso lá para não prejudicar o que for 

decidido aqui”. Dr. Danilo Penha: “É. Eu não 

atribuí. Então, por questão de justiça, a gente 

vai ter que decidir se a gente atribui a Dra. Mo-

nique também”. Dr. Theo Eduardo da Costa: 

“Ah, e tem que ver também, a gente tem que 

decidir também se o fato de ele ter juntado a 

Portaria do próximo nomeado é suficiente, já 

que houve divergência quando eu coloquei, 

quando eu fiz a exposição dos motivos durante 

a votação do Dr. Danilo”. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Perfeito, Dr. Então, nós temos 

duas questões para serem abordadas. A pri-

meira se essa questão do whatsapp serviria 

como designação especial e, se sim, também 

teria influência no voto da Dra. Monique. E a 

segunda questão diz respeito à comprovação 

da cessação da designação por portaria de ou-

tro colega posteriormente”. Dra. Caroline 

Souza: “A gente vai analisar a pontuação de 

designação especial do PRO VITA, que é o 

mesmo da Monique, certo, Danilo?” Dr. Danilo 

Penha: “No caso da Dra. Monique, além do 

PRO VITA, a gente também tem o Conselho 

Penitenciário. Então, se nós votarmos para 

considerar como designação especial, para ela 

vai contar, na verdade, um décimo de ponto, 

porque ela fez parte de dois conselhos”. Em 

votação, por unanimidade, o Conselho votou 

por considerar a questão do whatsapp  como 

comprovação de participação do PRO VITA 

como designação especial, atingindo também 

as participações da Dra. Monique no PRO 

VITA e no Conselho Penitenciário”. Dr. Theo 

Eduardo da Costa: “Na verdade, vai alterar a 

categoria dele, saindo de um inciso para outro, 

muda também o limite máximo, então, nesse 

caso, vai ter, sim, alteração aqui na pontuação 

do voto”. Dra. Caroline Souza: “Ele atingiu a 

pontuação máxima em designação especial?”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “Não, ficou em 

2,9, se eu não estiver enganado”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “É isso que eu estou vendo aqui 

na tabela, é 2,9”. Dr. Danilo Penha: “Dr. Thi-

ago, acabei de alterar meu voto e, por decisão 

unânime, desse caso, alcança 64,9 (sessenta 

e quatro pontos e nove décimos). Presidente, 

Dr. Thiago Rosas: “Erika, para fins de regis-

tro, a senhora, por favor altera na ata essa pon-

tuação da Dra. Monique e como está gravado 

fica registrado o aditivo do voto do Dr. Danilo. 

Vamos para segunda votação que é: a cessa-

ção da designação pode ser comprovada pela 
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portaria subsequente do novo colega que as-

sumiu a comissão ou o posto, que a pessoa faz 

jus à pontuação”. Dr. Danilo Penha: “Eu tenho 

uma dúvida antes, Presidente, com o relator 

para saber, Theo, se essa atuação dele no 

conselho era por mandato específico ou podia 

trocar a qualquer hora. Essa questão da ces-

sação”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Desig-

nação mesmo, ela não tem prazo fixado”. Dr. 

Danilo Penha: “Foi designação do DPG?” Dr. 

Theo Eduardo da Costa: “Mas o prazo aí é 

indeterminado até que haja uma nova designa-

ção”. Dra. Adriana Tenuta: “Quanto você atri-

buiu, Dr. Theo, pelo tempo entre e uma outra”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “De qual vocês 

estão falando?”. Dra. Adriana Tenuta: “Dessa 

segunda votação, que a gente está fazendo”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “Não é do PRO 

VITA? Do whatsapp, né?” Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Não”. Dr. Theo Eduardo da 

Costa: “Foi a atribuição como sendo o período 

que ele comprovou total até a juntada da nova 

Portaria conforme foi requerido pelo interes-

sado. O período final, apesar de não constar 

na ficha funcional do requerente, ficou como 

sendo a próxima designação do defensor geral 

que substituiu o interessado por outro defen-

sor. Nesse caso, eu entendi que é uma situa-

ção diferente do whatsapp porque, nesse caso, 

ele faz prova com uma documentação oficial, 

enquanto que do whatsapp não tem fé pública, 

até porque poderia ter sido deligado pelo DPG 

numa data e o Presidente do PRO VITA so-

mente tenha removido ele do Whatsapp depois 

de um mês, dois meses, não dá para saber. A 

gente só tem que discutir sobre isso”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Dr. Theo, então 

não perdeu o objeto já que a designação do 

Defensor Geral posterior supriu a dúvida do 

tempo?”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “Não, 

vocês têm que deliberar porque o Danilo teve 

outro entendimento, no sentido de no fato de o 

interessado ter juntado a Portaria de um deter-

minado não significa que não tenha tido um de-

fensor anterior, entendeu? Só que seria prova 

impossível”. Dr. Danilo Penha: “Na portaria 

não faz menção a retirada do interessado?”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “(inaudível) seria 

impossível, mas a gente pode deliberar que 

isso conste por designação especial igual a 

gente fez aqui com o WhatsApp, mas meu voto 

seria como no requerimento”. Dr. Danilo Pe-

nha: “A designação do Dr. André Munhoz cita 

que está retirando o interessado Dr. Arthur?”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “Não faz citação, 

não faz menção, então é essa questão que o 

Conselho tem que decidir”. Presidente, Dr. 

Thiago Rosas: “Eu estou com dificuldade de 
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conseguir objetivar essa votação pelo entendi-

mento da situação. Talvez, se baixássemos 

em diligência para o Gabinete ou para o RH, a 

gente tivesse a informação de quem no meio 

participou da Comissão ou algum outro deta-

lhe”. Dr. Danilo Penha: “Mas baixar em dili-

gência nesse momento, Dr. Thiago?”. Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Não, não agora”. 

Dr. Theo Eduardo da Costa: “Aí vai ter que 

fazer isso também e com todos os outros inte-

ressados que estão na mesma situação”. Dr. 

Danilo Penha: “Mas o próprio interessado tem 

que juntar a documentação. O que teria que ter 

sido feito é o próprio interessado juntar uma 

Certidão da Administração comprovando essa 

situação. No meu lugar entrou o Dr. André Mu-

nhoz, mas eu fico preocupado também de a 

gente estar exigindo, sendo muito precioso 

aqui”. Presidente, Dr. Thiago Rosas: “Cole-

gas, assim. A Portaria do DPG para o André 

Munhoz é um ato oficial com presunção de le-

gitimidade e tudo o mais. Então ela é incompa-

tível com a designação do Dr. Arthur. Não ha-

veria problema em entender que ele ficou até 

aquela data. Não tem como a gente presumir 

má-fé, enfim. Presume-se que ele ficou até lá 

porque os atos oficiais apresentados são es-

ses”. Dr. Theo Eduardo da Costa: “É como 

consta no meu voto. Por isso a diferenciação 

do Whastapp”. Presidente, Dr. Thiago Ro-

sas: “Então tá. Vou tentar objetivar aqui a per-

gunta. Para fins de comprovação de termo final 

dessas comissões a Portaria posterior do De-

fensor Geral serve como prova de termo fi-

nal?”. Dr. Danilo Penha: “Na verdade, não é 

nem uma divergência minha. Foi apenas um 

exercício de imaginação, que a gente estava 

discutindo outro contexto aqui. Eu não tinha 

nem conhecimento do caso in concreto do co-

lega”. Dra. Adriana Tenuta: “E esse entendi-

mento também não altera em nada a pontua-

ção que a Dra. Monique alcançou?”. Dr. Theo 

Eduardo da Costa: “Não, ela não junta desig-

nação do próximo”. Em votação, aprovado por 

unanimidade. Por unanimidade, ainda, o Cole-

giado acolheu o voto do Relator que atribuiu o 

total de 70,45 (setenta pontos e quarenta e 

cinco) pontos ao interessado. 7) PROCESSO 

Nº 20000.001963/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: EDUARDO CÉSAR RABELLO ITU-

ASSÚ. ASSUNTO: PROCESSO DE PROMO-

ÇÃO PARA 1ª CLASSE DA CARREIRA DE 

DEFENSOR PÚBLICO. CONSELHEIRO-RE-

LATOR: DR. LEONARDO CUNHA E SILVA 

DE AGUIAR. Não houve discussão. Por una-

nimidade, o Colegiado acolheu o voto do Rela-

tor que atribuiu o total de 70,18 (setenta pontos 

e dezoito décimos) pontos ao interessado. 8) 
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PROCESSO Nº 20000.001988/2021-DPE/AM. 

INTERESSADO: RAIMUNDO SÉRVULO 

LOURIDO BARRETO. ASSUNTO: PRO-

CESSO DE PROMOÇÃO PARA 1ª CLASSE 

DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. 

CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. ADRI-

ANA MONTEIRO RAMOS TENUTA. Em dis-

cussão. Dra. Caroline Souza: Eu estou com 

uma dúvida no artigo 17, VII. (Leitura do in-

ciso). Voce pontuou por dia? Foi isso? Cada 

dia foi um ponto? Eu não entendi. É o 3.3 do 

teu voto. Eu pontuei o Dr. Antonio por cada por-

taria”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu pontuei por 

dia. É. Eu fiz errado aqui. Eu segui o pedido 

dele e realmente não seria o caso. Seria 0,3 

vezes 6 designações, é isso, gente?”.  Presi-

dente, Dr. Thiago Rosas: “Dra. Adriana, eu 

acredito que sim. Só pegando aqui o inciso. É 

o 17, inciso VII”. Dra. Caroline Souza: “Eu 

acho que você está certa, Dri. Porque ele fala 

aqui 0,3 de pontos para cada dia de atuação”. 

Dr. Leonardo Aguiar: “Era isso que eu ia falar, 

é por dia”. Dra. Caroline Souza: “Então eu vou 

rever aqui Dra. Adriana Tenuta: “Eu li rápido, 

eu acho que é o cansaço da hora”. Dra. Caro-

line Souza: “Não, tudo bem. Está certo, Dri, eu 

acho que é por dia, mas é, no caso, era atua-

ção por dia também. Eu estou olhando a dele 

aqui, está ‘período 2/8/2016’, é um período, aí 

outro ponto ‘8/6/2016’, é outro ponto, acho está 

certinho o dele também”. Presidente, Dr. Thi-

ago Rosas: “Tu especificaste por portaria a 

quantidade de dias também aqui, né?”. Dra. 

Caroline Souza: “Isso. É porque eu não espe-

cifiquei assim, mas eu acho que é o adiantado 

da hora mesmo, gente”. Por unanimidade, o 

Colegiado acolheu o voto da Relatora que atri-

buiu o total de 47,40 (quarenta e sete pontos e 

quarenta décimos) pontos ao interessado. OR-

DEM DE CLASSIFICAÇÃO, POR ORDEM DE 

VAGA. 1ª VAGA, por merecimento: Eduardo 

César Rabello Ituassú, com pontuação 70,18 

(setenta pontos e dezoito décimos), classifi-

cado em 1º lugar, Monique Cruz Castellani, 

com pontuação 64,90 (sessenta e quatro pon-

tos e noventa décimos), classificada em 2º lu-

gar e Fernando Figueiredo Prestes, com 

pontuação 61,80 (sessenta e um pontos e oi-

tenta décimos), classificado em 3ª lugar. 2ª 

VAGA, por antiguidade: José Ivan Benaion  

Cardoso. 3ª VAGA, por merecimento: Arthur 

Sant’Anna  

Ferreira Macedo, com pontuação 70,45 (se-

tenta pontos e quarente e cinco décimos), clas-

sificado em  

1º lugar, Monique Cruz Castellani, com pon-

tuação 64,90 (sessenta e quatro pontos e no-
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venta décimos), classificada em 2º lugar e Fer-

nando Figueiredo Prestes, com pontuação 

61,80 (sessenta e um pontos e oitenta déci-

mos), classificado em 3ª lugar. 9) PROCESSO 

Nº 20000.001667/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DIRETORIA FINANCEIRA. AS-

SUNTO: RELATÓRIO FUNDEP. CONSE-

LHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE PE-

REIRA DE SOUZA. 10) PROCESSO Nº 

20000.002601/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: 

ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 012/2020-

CSDPE/AM. 11) PROCESSO Nº 

20000.003077/2021-DPE/AM. INTERES-

SADO: CAROLINE PEREIRA DE SOUZA E 

ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA. AS-

SUNTO: MINUTA DE RESOLUÇÃO QUE 

TRATA SOBRE O PROGRAMA ESTÍMULO 

AO APERFEIÇOAMENTO. Retirados de 

pauta pelo adiantado da hora. E por não haver 

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

dente do Conselho Superior deu a presente 

sessão por encerrada, às 19:10h. Eu, Erika 

Serrão Folhadela, Secretária Executiva do 

Conselho Superior, degravei e digitei a pre-

sente ata, que vai por todos assinadas.  

 
 

 

ERRATA 
 
  PORTARIA Nº 065/2021-GCG/DPE/AM, publicada 

no D.O.E DPE/AM, ano 7, edição 1.489, pág.6 e 7 de 

24 de junho de 2021. 

 

Onde se Lê: 

 

ANEXO ÚNICO 

Órgão de Atuação a ser correicionado 

 

Data da Correição Órgão de Atuação (conforme 
Resolução   004/2019 
CSDPE/AM) 

26/07 a 30/07/2021 3ª DP de 1ª Instância da Infân-
cia e Juventude – Junto a Dele-
gacia Juizado Especial 

 

Leia-se: 

 

Data da Correição Órgão de Atuação (conforme 
Resolução   004/2019 
CSDPE/AM) 

19/07 a 23/07/2021 3ª DP de 1ª Instância da Infân-
cia e Juventude – Junto a Dele-
gacia Juizado Especial 

 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 28 de junho de 2021. 

 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
               Corregedor Geral – DPE/AM 
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PORTARIA Nº 078/2021-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. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada;              
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 
VII – o relacionamento com os assistidos, com 

as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 

 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 28 de junho de 2021. 

 
 
 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 
 

 
ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
26/07 a 
30/07//2021 

 
 
 4ª DP de 1ª Instância  da 
Infância e Juventude – Jui-
zado Infracional 
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PORTARIA Nº 079/2021-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. 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º – Publicar pauta de correição, conforme 
anexo único desta portaria.  
 
Art. 2º – A correição será realizada pela equipe 
da Corregedoria Geral, durante o horário de 
expediente do respectivo órgão de atuação.  
 
Art. 3º –  O Defensor Público, no órgão de 
atuação correicionado, deverá providenciar 
local para os trabalhos, disponibilizando todos 
os arquivos físicos e eletrônicos. 
 
Art. 4º – A Correição abrangerá processos em 
curso e findos, a cargo da unidade 
correicionada, tomados  aleatoriamente. 
 
Art. 5º – A Correição observará, dentre outros 
fatores: 
 
I – a qualidade do serviço do Defensor Público, 
nos seus aspectos jurídicos e protocolares; 
II – o cumprimento dos prazos legais; 
III – o cumprimento dos deveres e vedações 
legais dos membros da Defensoria Pública; 
IV – o cumprimento das Resoluções, Avisos e 
demais Atos emanados pela Administração 
Superior da Defensoria Pública; 
V – a organização e a estrutura da Defensoria 
Pública correicionada; 
VI – o desempenho das atividades dos 
servidores e estagiários da Defensoria Pública 
correicionada; 

VII – o relacionamento com os assistidos, com 
as autoridades e com os serventuários; 
VIII – a conduta social, bem assim o conceito 
que fazem a respeito do Defensor Público, nos 
seus aspectos morais, intelectuais e funcionais. 
IX – sugestões e reivindicações para o 
aprimoramento do desenvolvimento das 
funções defensoriais. 

 
Art. 6º – Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, com ciência individual e 
pessoal do órgão de execução. 

 
Art. 7º – Revogam-se as disposições em 
contrário. 

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

GABINETE DA CORREGEDORA GERAL DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, Manaus, 28 de junho de 2021. 

 

             Marco Aurélio Martins da Silva 
                   Corregedor Geral – DPE/AM 

 
 

ANEXO ÚNICO 
Órgão de  Atuação a  ser correicionado 
      
   

Data da Cor-
reição 

 Órgão de Atuação 
(Conforme Resolução nº 
004/2019 CSDPE/AM) 

 
26/07 a 
30/07//2021 

 
 
 5ª DP de 1ª Instância  da In-
fância e Juventude – Cum-
primento de Medidas Sócio-
Educatiavas 

 
 


