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PORTARIA N.º 680/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei Pro-
mulgada 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, edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005521/2020-12, datado de 25.09.2020; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora Pública: 

Nome: JÉSSICA CRISTINA MELO DE MATOS 

Cargo: Defensora Pública de 4ª Classe 

Origem: Polo do Alto Solimões 

Destino: Benjamin Constant/AM  

Período: 18 a 21.10.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 4 (quatro diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 523,34 
3. Valor das Diárias: R$ 2.093,36 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,34 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.302,70 

Objetivo / Justificativa: 
Atuar em audiências judiciais. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 07 de outubro de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 681/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei Pro-
mulgada 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, edição 915, pág. 3/8 de 16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-GDPG/DPE/AM 
que alterou a tabela de valores de diárias constante do 
anexo I da Resolução nº 002/2017 – CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005521/2020-12, datado de 25.09.2020; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público: 

Nome: RODRIGO SANTOS VALLE 

Cargo: Defensor Público de 4ª Classe 

Origem: Polo do Alto Solimões 

Destino: São Paulo de Olivença/AM  

Período: 25 a 31.10.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 7 (sete diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 523,34 
3. Valor das Diárias: R$ 3.663,38 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 209,34 
5. Valor total das Diárias: R$ 3.872,72 

Objetivo / Justificativa: 
Atuar em audiências judiciais. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 07 de outubro de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 23 

DE SETEMBRO DE 2020 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois 

mil e vinte, às 14:00h, 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-
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Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Conselheiro nato. 

Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e eleitos, 

Dr. Thiago Nobre Rosas e Dra. Melissa Souza Credie 

Borborema, pela 1ª Classe:  Dr. Marco Aurélio Martins da 

Silva e Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta; pela 2ª 

Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha e Dra. Caro-

line Pereira de Souza; pela 3ª Classe: Dr. Theo Eduardo 

Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e Dr. Messi Elmer 

Vasconcelos Castro (em suplência ao Exmo. Sr. Conse-

lheiro Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho, em férias); 

e pela 4ª Classe: Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 

(em suplência a Exma. Sra. Conselheira Dra. Pollyana 

Gabrielle Souza Vieira) e Dra. Kanthya Pinheiro de Mi-

randa. Presente Representante da Associação dos De-

fensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, Exma. Sra. 

Defensora Pública Dra. Ellen Cristine Alves de Melo. 

Constatado o quórum regular de funcionamento do Ór-

gão Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o Con-

selho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I – APROVA-

ÇÃO DA ATA DA 17ª RO – 2020 E 7ª ATA EXCLUSIVA 

– 2020. Aprovadas por unanimidade. II - COMUNICA-

ÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O 

Exmo. Sr. Presidente, Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, ini-

ciou a sessão: “Bem, eu tenho algumas comunicações. 

Nós demos início, semana passada, nós nomeamos 8 

(oito) novos colegas Defensores Públicos, Defensoras e 

Defensores Públicos, 4 (quatro) deles em reposição a al-

guns colegas que, infelizmente, nós perdemos e há ou-

tros que foram para outras carreiras ou se aposentaram. 

A ideia desses 8 defensores é que nós possamos montar 

mais 2 (dois) polos, o Polo de Maués e de Coari. Na se-

mana passada eu estive em Maués já para viabilizar imó-

vel para que a gente possa implementar, implantar esse 

polo, e, semana que vem, estarei em Coari para também 

lá avaliar imóveis para a gente levar a efeito essas inau-

gurações. Essa semana nós demos posse aos servido-

res que haviam sido nomeados e na semana que vem ele 

iniciarão o curso de formação. Essas são as comunica-

ções do Presidente”. Dra. Melissa Credie: “Boa tarde, 

Conselheiros e Conselheiras, queridos colegas queridas 

colegas. Antes de tudo, gostaria de dizer que é muito 

bom estar de volta depois desses 14 dias de isolamento, 

nesse período de incertezas que a gente vive e, princi-

palmente, estar aqui com saúde é muito maravilhoso. 

Gostaria também de agradecer imensamente as mensa-

gens, as ligações, todas as outras formas que vocês en-

contraram para estar comigo nesse período difícil que eu 

venho atravessando nesses últimos meses. Então eu 

não posso participar de uma reunião como essa sem 

agradecer. E, por fim, num momento um pouquinho me-

nos emotivo, mas não menos importante, ontem eu re-

cebi o link da plataforma dos cursos online da Defensoria 

Pública e eu gostaria de parabenizar na pessoa da Cris, 

eu sei que há outras pessoas envolvidas no desenvolvi-

mento dessa iniciativa, mas eu gostaria de ressaltar e re-

almente parabenizar o trabalho que foi feito porque o con-

teúdo está muito didático, está muito intuitivo. Então, pelo 

o que eu compreendi, conversando com ela hoje, ainda 

está em fase de teste, ainda estão sendo implementadas 
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várias ferramentas, mas eu tenho certeza que vai ser es-

sencial no desenvolvimento do trabalho dos nossos ser-

vidores, dos nossos estagiários, que ferramentas como 

curso online grátis de como usar o SOLAR, de como 

apresentar vídeos no youtube, e esse último, que ainda 

está em fase de inscrição, que é a capacitação quanto à 

violência obstétrica são apenas exemplos de materiais 

que realmente vão fazer parte do nosso dia a dia. Então 

eu gostaria de parabenizar na pessoa dela, mas a todos 

os envolvidos por mais essa iniciativa. Está muito, muito, 

muito bacana mesmo”. Dr. Messi Elmer: “Senhor Presi-

dente, brevemente. Primeiro saudando o nosso Defensor 

Público-Geral, os demais Conselheiros, Dra. Melissa, 

Corregedora. É uma alegria estar novamente aqui com 

os colegas e eu tenho certeza que até o momento, pelo 

que eu tenho acompanhado, o trabalho de vocês, Con-

selheiros, tem sido exemplar, muito dinâmico e me junto 

hoje momentaneamente para também ajudar um pouqui-

nho a pensar. Senhor Presidente, eu pedi a palavra para 

agradecer o apoio da Administração Superior e, especi-

almente, da equipe de comunicação que ajudou a forma-

tar a nossa cartilha. Os canais de atendimento não-pre-

sencial nós temos tido um retorno bastante positivo por 

parte dos assistidos e eu tenho certeza que vai fazer re-

almente diferença na maneira como a gente passa a 

atender a vai municiando cada vez mais o assistido da 

Defensoria Pública com informações, garantindo direitos 

e dando, efetivamente, acesso à Justiça. Por isso eu 

agradeço o apoio e, desde já, antecipo que a Coordena-

ção, junto com o Dr. Nilson, tem o interesse de produzir 

cada vez mais conteúdos dessa natureza que ampliem 

esse acesso e a informação aos assistidos. No mais, eu 

desejo a todos uma boa reunião”. IX – DISTRIBUIÇÃO 

DE MATÉRIAS. 1) PROCESSO Nº 20000.005XX0/2019-

DPE/AM. INTERESSADO: CONFIDENCIAL. AS-

SUNTO: RECURSO EM PAD. Distribuído, por sorteio 

eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Marco Aurélio 

Martins da Silva. 2) PROCESSO Nº 20000.004409/2020-

DPE/AM. INTERESSADO: FERNANDO FIGUEIREDO 

PRESTES. ASSUNTO: INGRESSO AO PROGRAMA 

ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. Distribuído por 

sorteio eletrônico ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Theo 

Eduardo Ribeiro da Costa. ORDEM DO DIA. I – RELA-

TÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PRO-

CESSO Nº 20000.005389/2020-DPE/AM. INTERES-

SADO: CONSELHO SUPERIOR. ASSUNTO: ELEIÇÃO 

PARA FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE PARA COR-

REGEDOR-GERAL. Relatou o Exmo. Sr. Presidente: “A 

Secretaria me alertou que estava chegando próximo a 

data e, para que se cumprisse os prazos de inscrição, de 

confirmação, eventuais impugnações, era necessário 

que já nessa reunião fosse incluída a matéria. Eu pedi 

que a própria Secretaria fizesse os ajustes e o calendário 

e essa resolução é semelhante à anterior, lógico que com 

a atualização das datas. A eleição ficou definida para o 

dia 21 de outubro e eu tenho uma proposta que é mudar 

essa data, que peguei de uma reunião ordinária, para o 

dia 23, porque na semana entre o dia 19 e dia 21 haverá 

uma ação em Maués e ela vai, de alguma forma, tratar 

da chegada da Defensoria Pública em Maués. O Tribunal 
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de Justiça, através do Juiz Diretor do Fórum, vai fazer a 

retomada das atividades presenciais lá, convidou a De-

fensoria para participar dessa retomada e a ideia é que, 

se tudo corra dentro do que estamos planejando, nós já 

anunciemos para a população, nessa data, dentro dessa 

ação do Tribunal, até para se evitar qualquer discussão 

em relação à influência na eleição municipal que vai estar 

acontecendo. Então é importante que isso aconteça num 

evento do Tribunal. Então a ideia é que lá nós possamos 

anunciar a instalação do Polo. Por essa razão em propo-

nho que essa reunião que era para o dia 21 vá para o dia 

23”. Dr. Danilo Penha: “Presidente, só uma ponderação 

se o senhor me permite. Nós sabemos que nossa rede 

hidroviária e até a malha, os aviões sofrem uma cons-

tante variação de dias e, apesar de a ação ser até dia 21, 

eventuais membros teriam que voltar dia 22 e poderia ter 

alguma falha e não estariam aqui no dia 23, por isso, Pre-

sidente, o que eu vou sugerir e, claro, fica à critério de 

Vossa Excelência e ao Conselho, é a eleição seja feita 

ou no dia 26, que é a segunda-feira, ou que seja disponi-

bilizado um sistema de voto pela internet para que algum 

membro que não estiver na sede da Defensoria possa 

votar. É a minha sugestão, Presidente. Eu só estou pre-

ocupado com esse trânsito aí, muitas vezes barco, lan-

cha, avião, já falhou muito comigo quando eu ia para o 

interior”. Por unanimidade, definida a data de 26 de outu-

bro de 2020 para formação da lista tríplice para o cargo 

de Corregedor-Geral. 2) PROCESSO Nº 

20000.003242/2020-DPE/AM. INTERESSADO: ELLEN 

CRISTINE ALVES DE MELO. ASSUNTO: PRONTUÁ-

RIO INDIVIDUAL. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. THI-

AGO NOBRE ROSAS. O Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thi-

ago Nobre Rosas declarou-se impedido, com fulcro no 

artigo 39 do Regimento Interno do Conselho Superior 

(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), motivo pelo qual 

os presentes autos foram redistribuídos. Distribuído, por 

sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Messi El-

mer Vasconcelos Castro. Dr. Messi Elmer: “Presidente, 

só um questionamento. Como esse acompanhamento é 

uma avaliação, pelo que eu entendo, que se estende no 

tempo e, em que pese haver a vinculação ao suplente, 

eu questiono se não haveria algum problema em relação 

a isso por ocasião do sorteio”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Na verdade, o que haveria, Dr. Messi, seria o 

ônus, na medida que esse processo não entram em 

pauta, seria apenas a vinculação. Eu acredito que o ideal 

seria distribuir para um conselheiro que estivesse sem-

pre, porque senão Vossa Excelência ficaria com o en-

cargo de sempre validar esse processo”. Processo redis-

tribuído a Exma. Sra. Conselheira Dra. Kanthya Pinheiro 

de Miranda. 3) PROCESSO Nº 20000.004427/2020-

DPE/AM. INTERESSADO: SERGIO ENRIQUE UCHOA. 

ASSUNTO: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE PE-

REIRA DE SOUZA. O Colegiado acolheu, por unanimi-

dade, o voto da Exma. Sra. Conselheira-Relatora dos au-

tos em epígrafe, Dra. Caroline Pereira de Souza, que vo-

tou pela confirmação do Defensor Público interessado na 

carreira. 4) PROCESSO Nº 20000.006135/2019-

Assinado digitalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, 
OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=09461647000195, OU=Certificado PJ 
A1, CN=DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura 
aqui
Data: 2020-10-08 15:52:56
Foxit Reader Versão: 10.0.1

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.321 Pág. 5/14 

 

 

 

 

DPE/AM. INTERESSADO: VITOR DE OLIVEIRA MON-

TENEGRO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLU-

ÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM (MINUTA DE RESOLU-

ÇÃO). CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. KANTHYA 

PINHEIRO DE MIRANDA. PEDIDO DE VISTA: DR. THI-

AGO NOBRE ROSAS. Dra. Kanthya Pinheiro: “Boa 

tarde a todos, boa tarde, Conselheiros, Presidente. Eu ti-

nha passado a minuta anteriormente, a Erika já compar-

tilhou com todos, né?”. A Relatora passou a leitura da 

Resolução. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Estou 

vendo aqui que há um questionamento trazido pela Dra. 

Caroline Souza”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu conversei 

mais cedo com ela. Só nos considerandos aqui que tem 

informação de que houve a aprovação do voto, por isso 

há a necessidade de alteração, que era tão-somente da 

inclusão do polo passivo. Então, pela consideração da 

Dra. Caroline Souza ficava parecendo que ele iria atuar 

pelo passivo e ativo ao mesmo tempo, então poderia en-

sejar uma interpretação dúbia. Então eu acrescentei ‘pelo 

passivo nas ações demandas por advogados particulares 

ou instituições diversas da Defensoria Pública’. Então eu 

acho que isso supre. Está de acordo, Dra. Carol? A gente 

estava em dúvida se iria colocar ou se iria retirar tudo. 

Como foi um pedido expresso e para deixar expresso que 

agora a atribuição engloba o polo ativo e também o pas-

sivo eu optei por colocar fazendo referência que no polo 

passivo seja somente nessas hipóteses. Aí satisfaz, Dra. 

Carol? A senhora ainda tem alguma dúvida?”. Dra. Adri-

ana Tenuta: “E se colocasse polo passivo ou ativo, ao 

invés de passivo e ativo?”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Eu vejo como necessário nesse item específico 

colocar porque em relação ao voto passivo são apenas 

em processos que não foram demandados pela Defen-

soria Pública. Lá embaixo, no acompanhamento proces-

sual do polo ativo e passivo, esse daí seria desnecessá-

rio. O acompanhamento processual em todas as fases do 

feito, então não precisaria. Mas nesse aqui eu acho im-

portante a ressalva por conta dessa peculiaridade que 

são apenas nos processos demandados por advogados 

particulares ou por instituições diversas da Defensoria”. 

Dra. Caroline Souza: “Essas instituições diversas são as 

faculdades?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso”. Re-

solução aprovada. 5) PROCESSO Nº 

20000.007416/2019-DPE/AM. INTERESSADA: 

POLLYANA SOUZA VIERA. ASSUNTO: PROPOSTA 

DE RESOLUÇÃO PARA TORNAR OBRIGATÓRIO NO 

ATENDIMENTO O PREENCHIMENTO DE DADOS SO-

BRE RAÇA, ETNIA E IDENTIDADE DE GÊNERO EM 

TODAS AS UNIDADES DA DPE/AM. CONSELHEIRA-

RELATORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MI-

RANDA. Após a leitura do Relatório e do voto, foi aberta 

a discussão. Dr. Messi Elmer: “Presidente, Colegas, eu 

tenho apenas duas reflexões para deixar com vocês. Eu 

tenho aqui uma consciência muito grande do meu papel 

da suplência, mas eu deixo aqui duas reflexões, duas su-

gestões em relação a essa proposta e resolução. A pri-

meira é em relação à classificação da raça, etnia e iden-

tidade de gênero, para que conste qual é a metodologia 

que vai ser utilizada. A própria Polly fundamenta no 

IBGE. Então, se eventualmente se dê prosseguimento à 
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resolução, que haja uma menção a essa metodologia que 

vai ser utilizada, porque, de fato, toda classificação tem 

uma natureza de certa arbitrariedade. Então, eu não veria 

problema em a própria defensoria fazer uma classifica-

ção, mas se já tem uma que já é utilizada pelo órgãos  

oficiais que ela seja, vamos dizer assim, também utili-

zada, porque isso permite, depois, a própria comparação 

com os dados do próprio IBGE. E a segunda reflexão é 

em relação a autodeclaração. Eu entendo, pelo pouco 

que sei, à respeito desse tema que a autodelcaração é 

um instrumento muito importante. Então, de alguma 

forma, para que seja incluída na resolução, a ser discu-

tida e deliberada, que essa inserção dos dados ela se dê 

por conta da autodeclaração do assistido ou da assistida. 

Eu acho que isso está implicitamente no texto da Reso-

lução, mas para tirar qualquer dúvida, e até para indicar 

essa medida para quem for coletar eventualmente esses 

dados, de que essa é um informação autodeclarada, que 

a própria pessoa tem o direito de declarar qual é a sua 

etnia, qual é a sua identidade e por fim que isso venha a 

compor o texto aí da Resolução. Mas são reflexões, até 

porque eu não participei da discussão inicial, eu deixa 

aqui mais à título de reflexão para os colegas”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Eu agradeço, Messi. É realmente im-

portante a gente falar nessa questão da autodeclaração 

e na proposta da resolução tem um formulário que eu 

também pesquisei na internet, que eu inclusive fiz men-

ção à Lei Proteção de Dados que são dados sigilosos. Aí 

no formulário que eu também apresentei um modelo, 

uma minuta, que a gente vai aqui refletir e ver se é a me-

lhor forma, tem lá onde a pessoa marca, se ela confirma 

se quer declarar, que seja utilizado para aquele dado ou 

não, entendeu? A própria pessoa vai marcar. Logo após 

a minuta de resolução tem o modelo de questionário, aí 

se o Presidente achar adequado a gente já enfrentar a 

resolução agora, nesse momento, ou aguardar a Dra. 

Pollyana, não sei”. Dra. Adriana Tenuta: “É só para es-

clarecer, então, que essa obrigatoriedade hoje é só pos-

sível através do sistema SOLAR, não é? Pelo PRÓTON 

isso não é possível, porque, pelo que eu li do processo 

que deu início a essa situação de preenchimento e pos-

sibilidade de coleta de dados, o PRÓTON não tem essa 

especificidade. Passaria, então, a ser atendido pelas uni-

dades que já estão utilizando o SOLAR e gradativa-

mente, à medida que isso fosse sendo implementado nas 

demais unidades, também passaria a ser obrigatório. E, 

à título de informação, também queria dizer que pelo 

DISK, quando a gente tem acesso ao SOLAR, não é o 

DISK que faz, pelo menos hoje, essa coleta de dados 

porque essa opção não aparece. Acredito que ela vá apa-

recer para os colegas da inicial e que trabalha com a ini-

cial ou mesmo do forense que já esteja trabalhando no 

SOLAR, que não é minha realidade hoje. Só para escla-

recer isso. E uma terceira ponderação é em relação à 

existência de uma resolução que instituiu o PRÓTON no 

âmbito da Defensoria Pública, que é a 009/2017, lá fala 

só do preenchimento obrigatório dos relatórios, na ver-

dade do cadastro que nós fazemos do assistido nesse 
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primeiro momento de atendimento. E essa é uma refle-

xão futura também que posteriormente quando o SOLAR 

realmente for uma realidade em toda a Defensoria, que 

seja logo, breve, acho que a gente também vai ter que 

enfrentar, né, Ricardo, essa mudança da Resolução de 

instituição simultânea dos sistemas ou, pelo menos, um 

período de transição”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Obrigado Dra. Adriana. Em relação aos sistemas no pró-

prio formulário de preenchimento do SOLAR já traz, es-

pecificamente, diversos dados, incluindo isso em relação 

à orientação ou à raça, etnia, cor ou identidade de gê-

nero. Então já é específico e lá mesmo já consta também 

e fica claro para o próprio usuário que a própria pessoa 

precisa se autodeclarar, se ela quiser declarar ou não. Se 

ela não tem lá a opção de que a pessoa não quis se au-

todeclarar em algumas dessas hipóteses”. Dra. Caroline 

Souza: “É, olhando aqui o SOLAR, realmente ele apa-

rece assim ‘declaração de orientação sexual’, aí se a pes-

soa declara isso, aí abrem os itens a preencher. Primeiro 

ela tem que dizer se quer ou não, aí depois que apare-

cem as opções”. Dra. Melissa Credie: “Desculpa, só 

uma dúvida. Quando ela não quer se autodeclarar cabe 

aí um espaço para a pessoa que está atendendo registrar 

algum dado ou não?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Não, não cabe nenhum registro”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “Na minuta que eu fiz de proposta de modelo de 

questionário que está logo abaixo da minuta de resolução 

tem lá a pessoa que a pessoa se recusa a responder o 

questionário. Eu apresentei, além da proposta, um mo-

delo. Cabe aqui agora a gente amadurecer, discutir, ela-

borar, porque, por exemplo, eu coloquei identidade de 

gênero e orientação sexual porque justamente, em con-

versa e pesquisa com o Rodolfo e nos sites da internet, 

que o Ministério da Justiça foi a fonte que eu citei aqui é 

o mais amplo que tem. Além da identidade de gênero, ele 

abrange também a orientação sexual. Isso seria interes-

sante a gente colocar porque pelo pedido interessada 

consta apenas a identidade de gênero ou poderia causar 

até dificuldade aos nossos assistidos”. Por unanimidade, 

o Colegiado acolheu o voto da Exma. Sra. Relatora que 

votou pelo acolhimento do pedido, para que seja obriga-

tória a coleta de dados sobre raça/etnia/cor e identidade 

de gênero em todas as unidades da DPE/AM, possibili-

tando assim a gerência da informação e criação de pro-

gramas e projetos específicos para os grupos específicos 

de assistidos, garantindo, inclusive, o melhor mister da 

Defensoria Pública, qual seja: prestar um serviço mais 

eficiente e adequado aos usuários. No pertinente à Re-

solução, o Exmo. Sr. Presidente pediu vista. 6) PRO-

CESSO Nº 20000.005390/2020-DPE/AM. INTERES-

SADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: ALTE-

RAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 012/2020-CSDPE/AM. A 

Exma. Sra. Corregedora-Geral Dra. Melissa Souza Cre-

die Borborema passou a se manifestar: “A justificativa 

para exclusão de parte do texto do inciso I do artigo 14 é 

exatamente a construção do precedente do entendi-

mento deste Conselho no que se refere ao arquivamento 

liminar de eventuais reclamações ou queixas relaciona-

das a Membro. Então no texto original existe a expressão 
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‘e não sendo caso de arquivamento liminar’. Então essa 

minuta, na realidade, só exclui essa parte do inciso para 

que não haja possibilidade da Ouvidoria de liminarmente 

arquivar eventual queixa ou reclamação que se refere a 

qualquer membro da Defensoria Pública”. Dra. Caroline 

Souza: “Eu coloquei do lado, não sei se dá pra ver, uma 

sugestão. Porque a gente ainda criou a Ouvidoria, a 

gente tem um dispositivo na Resolução, mas não está 

criada, a gente não regulamentou ainda. Pela proposta 

da Mel, é retirada só aquela questão do arquivamento 

comparando à redação original. Essa proposta que eu 

coloquei é similar à resolução que regulamentou a Ouvi-

doria do Tribunal porque eu entendo que são funções dis-

tintas da Corregedoria e da Ouvidoria. E aí eu acho que 

realmente aquela opção, aquela palavra ‘arquivamento’ 

como estava, talvez a gente não tenha utilizado o melhor 

termo, mas eu achei que essa redação fica melhor, por-

que da forma que está também parece que tudo que che-

gar para o Ouvidor tem que ser remetido para a Correge-

doria. O usuário busca a Ouvidoria para uma melhoria do 

serviço e não necessariamente ele chega querendo re-

clamar exatamente do membro. Então a sugestão é essa 

com outra redação”. Dra. Ellen Melo: “Dr. Ricardo, hoje 

eu estou participando, representando a Associação em 

nome do Arlindo. Eu li isso e eu achei muito interessante 

a sugestão da Conselheira Carol justamente porque eu 

acho que a Ouvidoria vai trazer o assistido mais próximo 

de uma reclamação e reclamações que são passíveis de 

correção pelo próprio Defensor, vai chegar para a Ouvi-

doria. Então, eu acredito que dá um pouco de liberdade 

para Ouvidoria arquivar, se for um erro passível de cor-

reção, como, por exemplo, o assistido vai lá e ‘ó, eu não 

fui atendida’ ou então ‘meu processo não está andando’, 

de repente é só uma explicação que mereça ser, que ele 

precise de uma explicação melhor, ou então é uma pro-

vidência que o Defensor pode facilmente resolver e a Ou-

vidoria poderia fazer esse arquivamento e a Corregedoria 

poderia fiscalizar essa atuação da Ouvidoria em forma de 

correição. Para ele arquivar ele tem que dar uma justifi-

cativa porque ele está arquivando. ‘Ah, foi atendido’, o 

próprio assistido não quis levar aquilo adiante, acho que 

o problema dele foi resolvido, era só uma questão de 

atendimento, ele não foi atendido, ou o processo dele não 

andou, era só um petição simples a ser feita. Isso poderia 

ser realizado pela Ouvidoria e a Corregedoria faria essa 

fiscalização em cima do trabalho da Ouvidoria por meio 

de correição, fiscalizando o trabalho dela”. Dra. Melissa 

Credie: “Eu não sei se essa foi a ratio da sugestão da 

Carol, mas eu acho que a gente apresentar uma possibi-

lidade para que o Ouvidor, e eu já falei isso algumas ve-

zes, que é uma pessoa que não necessariamente tenha 

conhecimento jurídico, a arquivar eventual queixa ou re-

clamação que seja contra um membro é incorrer em um 

tratamento completamente diferenciado do próprio en-

tendimento do Conselho, ao obrigar a Corregedoria, ao 

prever na competência dela, o envio ao conselho Supe-

rior para ratificação dessas Representações. Então eu re-

almente vou usar da expressão, vou ‘defender meu 

peixe’, eu acho que não é por aí, eu acho que essa fisca-

lização deve acontecer independentemente se há ou não 
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arquivamento. A Corregedoria pode fiscalizar, mas eu 

acredito que esse não seja o melhor caminho, a gente 

possibilitar esse veículo de arquivamento pela Ouvidoria 

quando nossa própria Lei Complementar veda e a Corre-

gedoria, enquanto órgão presidido e formado por Mem-

bros da Defensoria, não possa usar da mesma ferra-

menta”. Dr. Thiago Rosas: “Dra. Melissa, uma pergunta 

e Dra. Carol também. Nesse inciso I, essa é uma suges-

tão, haveria possibilidade de dizer que os arquivamentos 

realizados pela Ouvidoria das reclamações, etc, etc, etc, 

serão encaminhadas e informadas ao Corregedor e ao 

Defensor Público-Geral e para providências quando for o 

caso?”. Dra. Carol Souza: “É porque não está regula-

mentado. Isso está no Regimento Interno da Defensoria 

Pública.  A gente ainda não chegou a discutir, não criou 

ainda a Ouvidoria. Então eu acho que não cabe a gente 

ficar agora discutindo como é que vai ser, é só para gente 

não ficar alterando, porque também eu não entendo. Os 

papéis são distintos, como eu falei, então às vezes o usu-

ário chega para reclamar do serviço mas ele não quer 

necessariamente fazer uma reclamação contra um mem-

bro e, da forma que está a redação do inciso I parece que 

tudo que chega vou ter que encaminhar obrigatoriamente 

para a Corregedoria”. Dr. Thiago Rosas: “Quando eu li 

eu entendi isso também. Eu não entendi como a Dra. El-

len entendeu, já foi uma outra visão que ela trouxe. Por 

isso sugeri que apenas os arquivamentos ficassem no 

automático porque aqui, como está, aparenta, eu posso 

estar errado, que está no automático tudo que for recla-

mação”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Vamos só ra-

cionalizar aqui a discussão, pessoal, senão a gente vai 

ficar num artigo aqui.  A proposta que nós temos aqui são 

duas. Uma proposta trazida pela Corregedoria onde to-

das as intimações serão encaminhadas para a Correge-

doria.  A proposta trazida pela Dra. Caroline Souza é no 

sentido de que o que for para a Corregedoria vai para a 

Corregedoria e o que for da Defensoria vai para a Defen-

soria-Geral, é isso, não é, Dra. Caroline? Então vamos 

para a votação, até porque acredito que esse tema já foi 

bastante debatido, até pela Questão de Ordem, nós já 

nos detivemos bastante sobre o tema e eu acredito que 

já esteja maduro para votação. O que nós temos aqui é 

uma divergência quanto ao formato da redação, mas todo 

mundo aqui, pelo que parece, e ficou desde lá da discus-

são, entende que a Ouvidoria não faria o arquivamento 

de ofício, que ela encaminharia, levaria isso adiante. Ló-

gico, recebeu uma reclamação, ela vai catalogar isso, vai 

receber, vai fazer todo o procedimento e vai encaminhar. 

Não tendo prazo é no prazo legal. Isso cabe para qual-

quer situação, não é a falta de prazo que vai impedir o 

envio. Então nós temos a proposta 1, que é a redação 

original, proposta 2, que a redação trazida pela Dra. Ca-

roline Souza”. Dr. Thiago Rosas: “Presidente, eu estou 

bem em dúvida, porque essa proposta da Dra. Carol 

Souza não prevê a defesa preliminar, enfim, na redação 

original tem essa previsão de defesa preliminar, mas tam-

bém não entendi como seria feita ela, Dra. Melissa”. Dra. 

Caroline Souza: “Tem que regulamentar a Ouvidoria, ela 

só está propondo a alteração de um inciso”. Dra. Melissa 
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Credie: “Na realidade, Thiago, essa redação é a redação 

do Regimento Interno que a gente já tinha aprovado. 

Como houve toda aquela discussão na Questão de Or-

dem e a gente sedimentou a impossibilidade da Correge-

doria de arquivar liminarmente, aí eu lembro de ter cogi-

tado ‘a gente, então, tem que ter essa preocupação em 

reavaliar o regimento na parte que prevê a Ouvidoria’, 

porque consta especificamente a possibilidade de arqui-

vamento liminar. Então a proposta que eu apresento, na 

realidade, eu quis mudar o mínimo do Regimento e eu só 

retirei, realmente, essa previsão, foi só isso. Agora, como 

essas avaliações vão ser processadas na Ouvidoria, se 

vai haver a possibilidade de eles verificarem se é um 

mero contraste de informações, que é algo que é possível 

que nem gere uma reclamação em si, que nem tenha 

essa natureza, isso a gente vai poder fazer depois, isso 

é o que eu entendo. Posteriormente em uma resolução 

que especifique os procedimento da Ouvidoria. Aqui, na 

realidade, são só as bases e aqui nessa base que eu en-

tendo que não há possibilidade de a gente já prever um 

arquivamento liminar. É só isso”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Pessoal, para evitar discussões, vamos fa-

zer o seguinte, vamos adotar a redação que traz a Lei 

Complementar 80? Que aí a gente não vai ter discussão 

nenhuma, a gente replica aqui o que tem na lei, é mais 

fácil. Acho que é uma redação enxuta, não traz discus-

são, era a redação anterior, o que houve foi uma inova-

ção para permitir o arquivamento primário, mas, se a 

gente seguir a redação da Lei 80, eu acho que a gente 

atende a todos os interesses e, sobretudo, ao interesse 

do Legislador quando reformou a Lei 80”. Dra. Melissa 

Credie: “Ricardo, na nossa previsão de procedimento há 

a possibilidade de ele acompanhar a tramitação e se a 

gente deixar a letra da lei, na realidade, esse processo 

vai virar sigiloso no momento que for para a Corregedo-

ria. Então, porventura, se o assistido buscar a Ouvidoria 

novamente, a Ouvidoria não vai ter acesso, entendeu? 

Então eu acho que essa inovação que a gente trouxe no 

Regimento Interno é válida, ela complementa o que já 

tem na Lei Complementar. Quer dizer, ela realmente as-

segura outros direitos que já estão previstos na nossa Lei 

complementar”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É, eu 

não vejo tanta dificuldade em retirar por uma simples ra-

zão: o processo não é sigiloso para o interessado, mas 

também não vejo problema nenhuma em deixar, só que 

ainda assim está diferente, porque, na proposta, por 

exemplo, da Corregedoria, tem o ‘avaliar’ e para que que 

eu vou avaliar se eu vou encaminhar? Então não existe 

razão para isso”. Por unanimidade, aprovada a proposta 

do Presidente, com os acréscimos finais trazidos pela 

Corregedoria. Resolução aprovada, por unanimidade. 

Dra. Melissa Credie: “Ricardo, eu sei que já foi votado, 

mas eu gostaria só de fazer essa observação que, com a 

retirada desse verbo ‘avaliar’, a gente talvez retiraria a 

possibilidade do Ouvidor de, administrativamente, resol-

ver uma eventual queixa do assistido”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “A visão que eu tenho é: se é uma repre-

sentação ele tem que encaminhar porque não cabe a ele 

apurar. Ele encaminha para o Corregedor. É a única pos-
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sibilidade. Se ele tomou conhecimento de uma falta pas-

sível de apuração, essa apuração cabe à Corregedoria, 

então ele é obrigado a encaminhar. Caso ele perceba 

que, além da falta funcional, há alguma outra medida que 

precise ser adotada no âmbito da Administração e que 

ele pode fazê-la, o inciso II já traz algo nesse sentido. Por 

que eu vou colocar o ‘avaliar’ se ele não pode arquivar?  

Tinha razão o ‘avaliar’ se o Ouvidor pudesse arquivar, 

que era a proposta inicial, mas ele não podendo, ele vai 

receber, a avaliação acho até que está intrínseca, ele vê 

se é uma representação, mas eu acho que é desneces-

sário e quanto mais próximo a gente estiver da redação 

legal eu acho que menos discussões a gente vai ter no 

desempenho das atividades”. Dra. Leonardo Aguiar: 

“Eu acho que a Ouvidoria, como órgão meramente de re-

cebimento de eventuais reclamações contra membros e 

servidores, ela só tem mesmo essa função de receber e 

encaminhar para os órgãos competentes internos da De-

fensoria Pública. Eu acho que não pode abrir muito para 

avaliações ou qualquer tipo de análise sobre as denún-

cias recebidas. Eu acho que isso cabe à Corregedoria 

mesmo”. 7) PROCESSO Nº 20000.005398/2020-

DPE/AM. INTERESSADO: DEFENSORIA-GERAL. AS-

SUNTO: ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 10/2019 SOBRE 

O ESTÁGIO MULTIDISCIPLINAR NO ÂMBITO DA DE-

FENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS. O 

Presidente explicou: “Bem, senhoras e senhores Conse-

lheiros, essa proposta de Resolução é mais uma ação 

que nós estamos adotando para regularização do nosso 

antigo programa de residência, que hoje passou a ser es-

tágio multidisciplinar, no caso, em pós-graduação. Então, 

o que nós procuramos fazer aqui foram as adequações 

da Resolução que tratava do estágio para que ela possa 

abarcar a figura do estagiário de pós-graduação. Então, 

nesse sentido, a gente traz a proposta de alteração do 

artigo 1º, 4º, 6º, 7º e 41, além disso, ao final, nós estabe-

lecemos uma regra de transição e, por fim, a revogação 

da Resolução da Residência. É importante colocar para 

todos os Conselheiros e Conselheiras que ontem nós as-

sinamos Convênio com a Universidade Federal do Ama-

zonas, que vai permitir o oferecimento do estágio de pós-

graduação, ou melhor, da pós-graduação e, na sexta-

feira, provavelmente na sexta-feira, nós assinaremos 

também outro termo, mas esse com a UEA, para também 

termos a pós-graduação. Então nós ofertaremos 220 va-

gas de pós-graduação. Como eu havia dito lá atrás, e 

disse também nas reuniões de Coordenação, serão va-

gas voltadas para os estagiários de pós-graduação, as-

sim como para os Membros e Servidores que tenham in-

teresse em se pós-graduar. A pós-graduação da UEA é 

uma pós-graduação em Direito Público e a pós-gradua-

ção da UFAM está sendo construída em parceria entre a 

Escola e a Coordenação de pós-graduação da Escola de 

Direito da Universidade Federal do Amazonas. Em dis-

cussão”. Dra. Caroline Souza: “Aí tem essa regrinha que 

os outros residentes estão hoje, né, Ricardo? Eles vão 

ter que se inscrever num curso de pós-graduação para 

permanecer na residência e a resolução da residência é 
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revogada?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Exata-

mente. A ideia é que eles tenham que se enquadra na 

nova Resolução, mas dando um prazo de 30 (trinta) dias 

a contar de 1º de outubro. E ele vai ter a opção de ou 

fazer estágio na Defensoria Pública ou, se ele estiver ma-

triculado em outra pós-graduação, nada impede que ele 

traga essa pós-graduação e a apresente, que também 

estará validado”. Dra. Melissa Credie: Isso vai importar 

numa adição temporal da vinculação?”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Não, como eles passaram a ser estagi-

ários, eles vão seguir o que a Lei 11.788 diz, que o prazo 

máximo de estágio é 2 (dois) anos. Então eles também 

terão o prazo máximo de 2 anos. As regras continuam as 

mesmas. Inclusive, na reunião que nós tivemos com a 

Ministra Carmem Lúcia, nós ressaltamos isso, que o 

nosso programa de residência era, na realidade, um pro-

grama de estágio porque suas similaridades e suas re-

gras eram muito semelhantes. O nosso prevê uma carga 

de 2 anos, ao final do curso o aluno apresentaria uma 

monografia. O que faltava para que nós efetivamente ti-

véssemos dentro da Defensoria um estágio de pós-gra-

duação nada mais era que a Certificação”. Aprovada por 

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

o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a pre-

sente sessão por encerrada, às 15:29. Eu, Erika Serrão 

Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, 

digitei a presente ata, que vai por todos assinadas.  

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 028/2020 – CSDPE/AM 

  

Dispõe sobre o processo de 

seleção de estágio em Di-

reito durante o período de 

pandemia.  

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de sua atribuição 

legal prevista no inciso I, do artigo 18 da Lei Complementar 

Estadual nº 01, de março de 1990, conforme texto 

consolidado e publicado no DOE de 21 de março de 2005, 

e no art. 14, III, do Regimento Interno do Conselho Superior 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Resolução 

nº 004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 

membros presentes na Reunião Ordinária de 7 de outubro 

de 2020,  

CONSIDERANDO que, em 11 de março de 2020, a Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS) qualificou o surto do novo 

Coronavírus (COVID-19) como pandemia; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe 

sobre as medidas para enfrentamento de emergência de sa-

úde pública de importância internacional decorrente do Co-

ronavírus;  

CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), nos termos da 

Portaria no 188 do Ministério da Saúde, de 3 de fevereiro de 

2020;  

Assinado digitalmente por DEFENSORIA 
PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS:
19421427000191
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, 
L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, 
OU=09461647000195, OU=Certificado PJ 
A1, CN=DEFENSORIA PUBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS:19421427000191
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura 
aqui
Data: 2020-10-08 15:56:17
Foxit Reader Versão: 10.0.1

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191


