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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 13h, na sede da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas, reuniu-se, em Sessão ordinária, o Conselho Superior, eleito em 30 de novembro 
de 2017 e empossado em 9 de janeiro de 2018, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público Geral, 
Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros natos e 
eleitos, Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, Dra. Melissa Souza Credie Borborema, pela 1ª 
Classe: Dr. Ricardo Queiroz de Paiva e Dra. Suelen Paes dos Santos Menta; pela 2ª Classe: Dr. Eduardo 
César Rabello Ituassú e Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo; pela 3ª Classe: Dra. Caroline Pereira de 
Souza e Dr. Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho; pela 4ª Classe: Dra. Carol Regina Xavier Rocha e Dr. 
Messi Elmer Vasconcelos Castro. Presente o Presidente da ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 
Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Presente o Exmo. Sr. Conselheiro Suplente Dr. Diego Luiz Castro 
Silva exclusivamente para os itens 5 e 9 da Ordem do Dia, bem como o Exmo. Sr. Conselheiro Relator 
Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto como Suplente e Relator no item 5 da Ordem do Dia. Presentes 
os Exmos. Srs. Defensores Públicos Dr Bruno Henrique Soré, Dra. Denise Albuquerque Veiga Lima e Dra. 
Ana Karolline Santos. Após, constatado o quórum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi 
declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar: EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA 
DA 18ª RO DE 2019. Aprovada. II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O 
Presidente iniciou a sessão dando as boas vindas ao Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves 
dos Santos Neto, enquanto Presidente da ADEPAM, se colocando à disposição para caminharem juntos 
nas lutas pelas melhorias para a Classe e para a Instituição. Parabenizou os Conselheiros que hoje foram 
homenageados no OAB, Exmos. Srs. Dr. Arhur Sant’Anna Ferreira Macedo, Dra. Suelen Paes dos Santos 
Menta, Dra. Carol Regina Xavier Rocha, Dr. Messi Elmer Vasconcelos Castro e Dr. Fernando Figueiredo 
Serejo Mestrinho, pois entende que a homenagem é justíssima, visto que o Conselho Superior esse biênio 
foi exaustivo, com grande volume de demandas, aproveitando a oportunidade para agradecer a 
companhia e empenho de todos durante esses 2 (dois) anos. Palavra aberta, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Messi Elmer Vasconcelos Castro se manifestou, em clima de despedida, que durante esse biênio foi 
possível perceber que há realmente gente que pensa na Defensoria, que luta pela Instituição e se disse 
feliz pela escolha profissional feita, que ao conhecer a Instituição por dentro, enquanto Conselheiros, se 
sente agraciado por estar nesta Casa e pelo biênio que passou. Destacou ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Ricardo Queiroz de Paiva, DPG aclamado para o próximo biênio, que a tomada de decisões pode errar 
ou acertar, mas o importante é ter coragem, desejando, na oportunidade, coragem ao futuro DPG e ao 
próximo Colegiado. Também em tom de despedida, o Exmo. Sr. Conselheiro-Relator Dr. Arthur Sant’Anna 
Ferreira Macedo agradeceu ao Exmo. Sr. Presidente pela indicação para homenagem de hoje, declarou 
ter gostado muito de ter participado deste Colegiado, que foi uma experiência incrível, desejou boa sorte 
ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Ricardo Queiroz de Paiva como Defensor Público-Geral, aos novos 
Conselheiros e ao Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto, Presidente da 
ADEPAM. Em continuidade, o Exmo. Sr. Conselheiro Suplente Dr. Diego Luiz Castro Silva agradeceu a 
companhia de todos nessa dualidade entre Suplente e Vice-Presidente da ADEPAM, que lhe 
proporcionaram participar do Conselho Superior. Palavra ainda aberta, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Eduardo César Rabello Ituassú também agradeceu pela companhia e pediu desculpas por qualquer coisa, 
reconhecendo ser um esforço hercúleo conciliar as obrigações do Colegiado, a atividade fim e questões 
familiares, mas que é gratificante compor tão importante órgão da Administração Superior e que deseja 
que todos passassem por essa experiência, desejando boa sorte a todos e declarando que irá sentir falta 
da convivência. Após, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Ricardo Queiroz de Paiva agradeceu os votos de 
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confiança, que ficou muito feliz pela votação pois o legitima ao Cargo para o qual se candidatou, 
agradecendo ao Exmo. Sr. Defensor Público-Geral e destacando que, como gestor, vem fazendo um 
excelente trabalho, que terá uma grande responsabilidade em sucedê-lo e se comprometeu em envidar 
esforços permanentes para manter e buscar o protagonismo da Defensoria Pública, assumindo uma 
parceria com a ADEPAM, na pessoa do Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto para lutar pelo orçamento 
e crescimento da Instituição. Em seguida, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Fernando Figueiredo Serejo 
Mestrinho manifestou a satisfação de ter participado do Conselho Superior, parabenizou o Exmo. Sr. 
Defensor Público-Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, pela Administração, que se a Defensoria 
Pública hoje é reconhecida e tem protagonismo é graças à escolha de buscar na população a legitimidade 
da Defensoria e, na oportunidade, desejou sorte a todos. Continuando, a Exma. Sra. Conselheira Dra. 
Caroline Pereira de Souza, enquanto Coordenadora Cível, questionou acerca da segurança armada nas 
unidades descentralizadas, da mudança das unidades cíveis do Shopping Cidade Leste para o Terminal 
4 e destacou a descontinuidade dos serviços de estagiários, em função do fim do semestre, no impacto 
das metas. Neste sentido, o Exmo. Sr. Subdefensor Público-Geral, Dr. Antonio Cavalcante de 
Albuquerque Junior informou que, por enquanto, a Casa Militar conta apenas com o Coronel Corrêa, sem 
perspectiva imediata de ampliação do quadro, sobre a mudança para o Terminal 4 e os serviços de 
estágio, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, enquanto Diretor de Planejamento 
informou que não há cronograma para a mudança e que os serviços de estágio serão interrompidos, no 
máximo, por 2 (dois) dias, conforme informado pela Exma. Sra. Diretora da ESUDPAM. Ainda com a 
palavra aberta o Exmo. Sr. Subdefensor Público-Geral, Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
disse ficar feliz em saber que há defensores até mais competentes que ele e agradeceu a oportunidade 
por ter convivido neste Colegiado. Por fim, o Exmo. Sr. Presidente da ADEPAM, Dr. Arlindo Gonçalves 
dos Santos Neto, agradeceu ao Exmo. Sr. Defensor Público-Geral, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, 
destacando sua profunda admiração pelo mesmo, parabenizou o Conselho Superior pela atuação árdua, 
muitas vezes exaustivas, e concluiu comprometendo-se a fazer coro às palavras do Exmo. Sr. Conselheiro 
Ricardo Queiroz de Paiva no sentido de estabelecer parceria com Administração pela luta e crescimento 
da Instituição. VI – MOMENTO DO DEFENSOR, SERVIDOR E DO CIDADÃO. Neste item, o Exmo. Sr. 
Conselheiro Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira Macedo declarou fazer questão de manifestar-se como 
Defensor Público e não como conselheiro, tendo em vista tratar-se de situação pertinente a sua atividade 
fim. Mostrou-se angustiado com recente situação ocorrida enquanto defensor que acumulou uma 
determinada Defensoria. Instado pela Exma. Sra. Defensora Pública da Defensoria Recursal Criminal, 
Dra. Flávia Lopes de Oliveira, a apresentar razões em recurso de unidade em que acumulava, 
coincidentemente no último dia de atuação, determinou à residente jurídica que procedesse à minuta das 
razões para posterior análise e protocolo das razões. Por questão de excesso de demanda, situação 
existente na maioria ou todas defensorias existentes no núcleo criminal, a Residente não conseguiu 
entregar no mesmo dia a minuta da peça processual. Com isso, o Defensor Arthur não recebeu qualquer 
informação sobre a realização da minuta e, em decorrência dos afazeres na sua outra defensoria, acabou 
não lembrando mais de cobrá-la. Ante a falta de apresentação das razões, o Gabinete da Defensoria 
Geral, após receber ofício do TJAM, comunicou à Corregedoria Geral que, mesmo havendo constatado 
que as razões já haviam sido protocoladas nos autos pelo Dr. Inácio Araújo, ao invés de arquivar o 
processo, notificou o Defensor Arthur para apresentar manifestação, o que no seu entender a própria 
corregedoria poderia ter arquivado o caso, uma vez que não houve prejuízo ao assistido, visto que as 
razões já estavam nos autos de apelação criminal quando do envio da notificação. O Defensor Arthur 
pontuou que os defensores públicos estão trabalhando no limite, muito por causa da diminuta estrutura 
existente, por exemplo, a inexistência de um servidor administrativo para controle de tais intimações e 
repasse para os outros defensores públicos que assumam ou deixem a cumulação, dependendo do caso. 
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Frisou que esse caso poderia ser facilmente resolvido por um simples telefonema, primeiramente do 
gabinete do DPG, uma vez que recebeu o ofício e depois da corregedoria. em um segundo momento, 
tendo constatado que o recurso já havia sido protocolado, poderia ter arquivado os autos, vez que 
inexistente qualquer prejuízo. Asseverou que foi a primeira vez, em 6 anos de instituição, que precisou 
responder algo na Corregedoria, esclarecendo que, em casos em que não há prejuízos ao assistido, o 
Defensor Público não deveria ser submetido a responder algo na corregedoria. Afirmou que mesmo que 
posteriormente o processo seja arquivado, o defensor perde o seu escasso tempo para apresentar 
manifestação e fica angustiado esperando uma decisão. Os Defensores estão se desdobrando em suas 
atribuições e em cumulações, devendo haver razoabilidade para o encaminhamento de pedido de 
informações para a corregedoria por mais simples que sejam quando evidente a inexistência de qualquer 
prejuízo ao assistido. Destacou que o prazo para apresentação de razões criminais é impróprio, assim 
como o prazo para apresentação de denúncia pelo MP ou sentença pelo magistrado, não imaginando que 
juízes e promotores tenham que responder a memorando da corregedoria quando oferecem denúncia ou 
sentenciam fora do prazo legal. Por fim, sugeriu ao gabinete do DPG e à Corregedoria que tentem um 
contato telefônico com o membro antes de adotar qualquer providência formal, notadamente em caso que 
não haja prejuízo ao assistido, pois é notório que os Defensores Públicos estão atuando no limite pela 
falta de recursos estruturais, devendo haver razoabilidade. Após confirmar com o Conselheiro Arthur de 
que, antes do recebimento do memorando destacado, havia este sido contactado pelo Subcorregedor 
João Camerini a respeito da necessidade daquele em prestar informações em procedimento de 
Averiguação Preliminar, a Exma. Sra. Corregedora-Geral, Dra. Melissa Souza Credie Borborema 
redarguiu, esclarecendo que a Corregedoria foi instada a se manifestar, após parecer da DAJAI, em 
procedimento iniciado e encaminhado pela Defensoria Pública Geral, quando esta tomou conhecimento 
via ofício do Tribunal de Justiça, de que razões recursais não haviam sido apresentadas; que o 
procedimento padrão de averiguação desta formação correicional analisa previamente tudo que recebe 
ou dispõe, antes de dar encaminhamento ou requerer informações de membros em qualquer 
procedimento, inclusive por contato pessoal; mas que eventualmente, na formação do juízo de 
convencimento de seus Subcorregedores em um primeiro momento e, posteriormente por sua pessoa, as 
comunicações em espécie eram adotadas, para plena elucidação dos fatos; que sentia muito que tal 
endereçamento tenha causado desconforto ou angústia ao colega, especialmente por entender como 
imprescindível o diálogo institucional; no entanto, enquanto órgão correicional que era, tinha a 
incumbência de fiscalizar todas as condutas funcionais regimentalmente previstas, mesmo que essas não 
se limitassem ou se resumissem, àquelas que envolvem prejuízo processual à (ao) assistida (o), a 
exemplo dos normativos previstos no Código de Ética da DPE/AM. De todo modo, comprometeu-se a 
reavaliar o procedimento adotado, em busca da otimização administrativo-correicional. ORDEM DO DIA. 
I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. INVERSÃO DE PAUTA. 1) PROCESSO Nº 
20000.005XX0/2019-DPE/AM. INTERESSADO: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PAD. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROL REGINA 
XAVIER ROCHA. Conforme estabelece o §5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regimento Interno do Conselho 
Superior (Resolução nº 004/2012-CSPDE/AM), foi lavrada Ata Exclusiva para esse item. 2) PROCESSO 
Nº 20000.002228/2019-DPE/AM. INTERESSADO: NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA. 
ASSUNTO: INGRESSO AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRO-
RELATOR: DR. ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO. PEDIDO DE VISTA: DR. ANTONIO 
CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR. PEDIDO DE VISTA: DR. RAFAEL VINHEIRO 
MONTEIRO BARBOSA. Não conhecida a Questão de Ordem suscitada pelo Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, foi retomada a votação, tendo sido aberta divergência pela 
Exmo. Sra. Conselheira Dra. Suelen Paes dos Santos Menta que votou pela indeferimento do pedido, no 
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que foi acompanhada pela Exma. Sra. Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza, tendo esta salientado 
que as informações trazidas pela Diretoria Financeira nos presentes autos, merecem uma séria reflexão 
deste Colegiado, posto que de todo orçamento previsto para o FUNDEP, mais de cinquenta por cento, 
isso considerando apenas a inclusão de três defensores públicos, estão sendo destinados ao programa 
de reembolso, e a sobra, ou seja, menos de cinquenta por cento,  são voltadas à operacionalizar a 
ESUDPAM e das demais despesas de serviços, desenvolvimento cultural e aperfeiçoamento dos demais 
membros da Instituição, o que por certo já denota uma injusta repartição de receitas, em benefício de 
poucos membros e em prejuízo aos demais membros e servidores da DPE/AM. Pedido de vista pelo 
Exmo. Sr. Presidente Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa. 3) PROCESSO 20000.004117/2018-
DPE/AM. INTERESSADO: COMISSÃO REVISORA. ASSUNTO: REVISÃO DA RESOLUÇÃO Nº 
021/2014-CSDPE/AM (TEMA: NUDEM E NÚCLEO DA INFÂNCIA). Minuta do NUDEM aprovada por 
unanimidade. Minuta do Núcleo da Infância, aprovada por unanimidade.4) PROCESSO Nº 
20000.007416/2019-DPE/AM. INTERESSADA: POLLYANA GABRIELLE SOUZA VIEIRA. ASSUNTO: 
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA TORNAR OBRIGATÓRIO NO ATENDIMENTO O 
PREENCHIMENTO DE DADOS SOBRE RAÇA, ETNIA E IDENTIDADE DE GÊNERO EM TODAS AS 
UNIDADES DA DPE/AM. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. ANTONIO CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE JUNIOR. Processo retirado de pauta vez que o processo ainda se encontra em 
diligência. 5) PROCESSO Nº 20000.005167/2019-DPE/AM. INTERESSADO: CAROL REGINA XAVIER 
ROCHA. ASSUNTO: REGULAMENTAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANDO DA ATUAÇÃO PELO 
POLO PASSIVO DAS DEMANDAS EM TRÂMITE NA 2ª E 3ª VARAS DE FAMÍLIA. CONSELHEIRO-
RELATOR: DR. MESSI ELMER VASCONCELOS CASTRO. O colegiado acompanhou, por unanimidade, 
o voto do Relator que votou pelo arquivamento do feito, ante a perda do objeto da demanda inicial. 6) 
PROCESSO Nº 20000.003699/2019-DPE/AM. INTERESSADO: RODOLFO PINHEIRO BERNARDO 
LÔBO. ASSUNTO PLANTÃO NAS COMARCAS. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DIEGO LUIZ 
CASTRO SILVA. Tendo em vista a manifestação dos Coordenadores dos Polos na última Reunião de 
Coordenadores, o Colegiado decidiu retirar o processo de pauta para encaminhar a minuta proposta para 
que os mesmos apresentem Manifestações ao Colegiado até o dia 15 de janeiro de 2020. 7) PROCESSO 
Nº 20000.004017/2018-DPE/AM. INTERESSADO: DEFENSORIA-GERAL. NOTA TÉCNICA DO 
CONDEGE. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. EDUARDO CÉSAR RABELLO ITUASSÚ. PEDIDO DE 
VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. O Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Ricardo Queiroz de Paiva em 
seu voto vista acompanhou o voto do Relator. Em votação, por unanimidade, o Colegiado acompanhou 
do relator que mesmo entendendo que as conclusões apresentadas na nota técnica do CONDEGE são 
pertinentes e adequadas, votou pela desnecessidade de edição de qualquer ato pela Defensoria Pública 
do Amazonas com a finalidade de regulamentar as situações de impedimento, suspeição e denegação de 
atendimento, considerando os atos disciplinadores em vigor. 8) PROCESSO Nº 20000.006135/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: VITOR DE OLIVEIRA MONTENEGRO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. ANTONIO CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE JUNIOR. Retirado de pauta tendo em vista que o processo ainda se encontra em 
diligência. 9) PROCESSO Nº 20000.000046/2019-DPE/AM. INTERESSADA: POLLYANA GABRIELLE 
SOUZA VIEIRA. ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL – PROGRAMA ESTÍMULO AO 
APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. ARTHUR SANT’ANNA FERREIRA MACEDO. 
O Colegiado acolheu o voto do Relator que determinou à Secretaria Executiva, face o encerramento do 
presente mandato, que os autos sejam redistribuídos a um dos novos membros do Conselho Superior, 
nos termos do §10, art. 10, do art. 37, do Regimento Interno do Conselho Superior. 10) PROCESSO Nº 
20000.000044/2019-DPE/AM. INTERESSADO: HELOM CÉSAR DA SILVA NUNES. ASSUNTO: 
PRONTUÁRIO INDIVIDUAL – PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRA-
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RELATORA: DRA. CAROL REGINA XAVIER ROCHA. Baixado em diligência. 11) PROCESSO Nº 
20000.000045/2019-DPE/AM. INTERESSADO: MAURÍLIO CASAS MAIA. ASSUNTO: PRONTUÁRIO 
INDIVIDUAL – PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRA-RELATORA: 
DRA. SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA. O Colegiado acompanhou a Relatora que manifestou estar 
o interessado regular com as exigências e prazos do programa. 12) PROCESSO Nº 20000.001741/2018-
DPE/AM. INTERESSADO: NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA. ASSUNTO: PRONTUÁRIO 
INDIVIDUAL – AFASTAMENTO PARA ESTUDO NO INTERIOR. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. 
CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. O Colegiado acompanhou a Relatora que manifestou estar o 
interessado regular com as exigências e prazos do programa. 13) PROCESSO Nº 20000.000043/2019-
DPE/AM. INTERESSADA: LARISSE SILVA OLIVEIRA. ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR. O Conselho 
acompanhou o voto do Relator que manifestou-se favoravelmente à regularidade da Interessada no 
Programa Estímulo ao Aperfeiçoamento e posterior arquivamento. 14) PROCESSO Nº 
20000.009735/2019-DPE/AM. INTERESSADO: FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO. 
ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. RICARDO QUEIROZ DE 
PAIVA. O Colegiado acolheu, à unanimidade, o voto do Relator que manifestou-se favorável à 
continuidade do Defensor Público no presente Programa, devolvendo os autos à Secretaria Executiva do 
Conselho para redistribuição na próxima composição do Colegiado, conforme previsto no §10, do art. 37, 
do Regimento Interno do Conselho Superior (Resolução nº 004/2012-CSDPEAM), face ao término da 
presente composição no dia 31 de dezembro de 2019. 15) PROCESSO Nº 20000.000047/2019-DPE/AM. 
INTERESSADO: LEONARDO FIGLIUOLO. ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. CONSELHEIRO-
RELATOR: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. O Colegiado acolheu por unanimidade o voto do Relator 
que votou que, não obstante o interessado ter comprovado que concluiu com êxito o curso de Mestrado 
para o qual foi aprovado para ingresso ao Programa Estímulo ao Aperfeiçoamento, o mesmo não 
apresentou em meio eletrônico e impresso, conforme determina o inciso V, do Art. 9º da Resolução nº 
019/2013-CSDPE/AM, cópia do trabalho de conclusão do curso (dissertação ou teses, conforme o caso), 
motivo pelo qual determinou à Secretaria Executiva que notifique o interessado para cumprimento da 
exigência retromencionada. Em caso de cumprimento até a data de 31 de dezembro de 2019, seja a 
dissertação encaminhada à Escola Superior da Defensoria Pública – ESUDPAM para compilação em seus 
arquivos. Caso contrário, sejam os autos redistribuídos na próxima composição do Colegiado, conforme 
previsto no §10, do art. 37, do Regimento Interno do Conselho Superior (Resolução nº 004/2012-
CSDPEAM), face ao término da presente composição no dia 31 de dezembro de 2019. 16) PROCESSO 
Nº 20000.001746/2018-DPE/AM. INTERESSADO: MARCELO DA COSTA PINHEIRO. ASSUNTO: 
PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. o 
Colegiado acolheu, por unanimidade, o voto do Exmo. Sr. Relator que, considerando que os requisitos 
exigidos pelo Programa de Afastamento para Estudo no Exterior se encontram regularmente cumpridos 
até a presente data, bem como a apresentação do interessado junto à Defensoria Pública na data do 
término de sua licença e pendente a defesa da tese para a devida conclusão, manifestou-se pela perfeita 
regularidade processual e procedimental, devolvendo os autos à Secretaria Executiva do Conselho para 
redistribuição na próxima composição do Colegiado, conforme previsto no §10, do art. 37, do Regimento 
Interno do Conselho Superior (Resolução nº 004/2012-CSDPEAM), face ao término da presente 
composição no dia 31 de dezembro de 2019, para acompanhamento final do Programa. 17) PROCESSO 
Nº 20000.006420/2019-DPE/AM. INTERESSADO: BRUNO HENRIQUE SORÉ. ASSUNTO: RECURSO 
– MERITOCRACIA. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 
JUNIOR. PEDIDO DE VISTA: DR. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA. O voto vista 
acompanhou o voto do Exmo. Sr. Relator. O Exmo. Sr. Presidente concedeu a palavra ao interessado que 
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ratificou os argumentos suscitados no requerimento. Em votação, acolhido, por unanimidade, o voto do 
Exmo. Sr. Relator que votou favorável ao pleito do interessado, a fim de que os critérios da meta referentes 
ao 2º trimestre fixados para a 16ª Defensoria Pública de 1ª Instância Criminal sejam considerados como 
totalmente cumpridos, bem como que seja realizado o pagamento da meritocracia ao membro no patamar 
de 83,51% do total, de forma proporcional aos 76 dias efetivamente trabalhados por este no 2º trimestre 
de 2019.  18) PROCESSO Nº 20000.006564/2019-DPE/AM. INTERESSADA: ANA KAROLINE DOS 
SANTOS PINTO. ASSUNTO: RECURSO – MERITOCRACIA. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. 
FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO. O Colegiado acolheu, por unanimidade, o voto do 
Relator que votou pela procedência do pedido da interessada, devendo ser revisada a meta estipulada 
para a 5ª Defensoria Pública do Tribunal do Júri (Sumariante) em razão da grande diferença de processos 
em tramitação na respectiva vara judicial e quanto ao percentual de redução, diante do que fora decidido 
em relação às Defensorias de atendimento inicial cível, votou pela redução em 70% das metas que haviam 
sido fixadas e, consequentemente, o envio dos autos à Diretoria de Planejamento para análise do 
atingimento ou não das metas pela Defensoria da interessada. 19) PROCESSO Nº 20000.009502/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: BRUNO HENRIQUE SORÉ. ASSUNTO: RECURSO MERITOCRACIA. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO. Por unanimidade, 
o Colegiado acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que votou pela procedência do pedido do interessado, 
com a reconhecimento do atingimento da meta no patamar de 100%, com o pagamento do adicional 
proporcional aos dias efetivamente trabalhados. A Exma. Sra. Conselheira Dra. Carol Regina Xavier 
Rocha ressalvou que o próximo Conselho deve enfrentar a questão das férias e da acumulação no 
pertinente ao impacto no atingimento das metas. Neste item, às 19:45h, o Conselho decidiu, por 
unanimidade, interromper a presente reunião para retomada na segunda-feira, dia 16 de dezembro de 
2019, às 14h para conclusão das matérias. RETOMADA DE REUNIÃO. Em 16 de dezembro de 2019, às 
14h, presentes as Exmas. Sras. Defensoras Públicas Dra. Denise Albuquerque Veiga Lima e DRa. Ellen 
Cristine Alves de Melo. Constatado o quórum regular de funcionamento, foi retomada a 19ª Reunião 
Ordinária em 2019 do Conselho Superior, que passou a deliberar: Antes do início das deliberações a 
Exma. Sra .Corregedora Dra. Melissa Souza Credie Borborema se despediu dos Conselheiros que 
encerram o presente mandato, parabenizando-os pela atuação, e fez votos de sucesso ao Exmo. Sr. 
Conselheiro Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, aclamado nas últimas eleições como Defensor Público-Geral. 
Aberta as deliberações. 20) PROCESSO Nº 20000.009989/2019-DPE/AM. INTERESSADO: DENISE 
D’ALBUQUERQUE VEIGA LIMA. ASSUNTO: PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 1 VAGA NA 3ª 
CLASSE DA CARREIRA. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. MELISSA SOUZA CREDIE 
BORBOREMA. O Colegiado acolheu, por unanimidade, o voto da Exma. Sra. Relatora que votou na 
pontuação total de 6,4 (seis pontos e quatro décimos) pontos. 21) PROCESSO Nº 20000.010210/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: ELLEN CRISTINE ALVES DE MELO. ASSUNTO: PROMOÇÃO POR 
MERECIMENTO 1 VAGA NA 3ª CLASSE DA CARREIRA. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. MESSI 
ELMER VASCONCELOS CASTRO.  Em deliberação, o Colegiado, no pertinente à pontuação do Projeto 
“Adote uma Comarca”, acolheu por maioria, o Relator que votou não ser possível pontuar o referido Projeto 
por ausência expressa de previsão legal, vencido os votos  divergentes dos Exmos. Srs. Conselheiros 
Dra. Suelen Paes dos Santos Menta, Dr. Eduardo César Rabello Ituassú, Dr. Arthur Sant’Anna Ferreira 
Macedo e Dra. Carol Regina Xavier Rocha, que entenderam que a atuação deve ser pontuada, uma vez 
que a participação no referido programa representa um esforço a mais do membro em colaboração com 
a Defensoria. O Colegiado acolheu, portanto, por maioria, o voto do Exmo. Sr. Relator que atribuiu a 
pontuação total de 6,5 (seis pontos e cinco décimos) pontos.22) PROCESSO Nº 20000.010203/2019-
DPE/AM. INTERESSADO: INÁCIO DE ARAÚJO NAVARRO. ASSUNTO: PROMOÇÃO POR 
MERECIMENTO 1 VAGA NA 3ª CLASSE DA CARREIRA. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. EDUARDO 
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CÉSAR RABELLO ITUASSÚ. O Colegiado acolheu, por unanimidade, o voto do Exmo. Sr. Relator que 
atribuiu a pontuação total de 1,55 (um ponto e cinquenta e cinco décimos) pontos. Como o Exmo. Sr. 
Presidente chegou no meio da votação desta promoção por merecimento a uma 1 vaga na 3ª Classe da 
Carreira, optou em se abster a votar. Após a atribuição de pontuação a todos os candidatos, a lista de 
pontuação para 1 (uma) vaga na 3ª Classe da Carreira ficou assim definida: Ellen Cristine Alves de Melo  
com pontuação 6,5 (seis pontos e cinco décimos) pontos, classificada em 1º lugar, Denise D’Albuquerque 
Veiga Lima com pontuação 6,4 (seis pontos e quatro décimos) pontos, classificada em 2º lugar e Inácio 
de Araújo Navarro com 1,55 (um ponto e cinquenta e cinco décimos) pontos, classificado em 3º lugar. 23) 
PROCESSO Nº 20000.010844/2019-DPE/AM. INTERESSADO: SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA. 
ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 011/2016-CSDPE/AM. Aprovado por unanimidade. 24) 
PROCESSO Nº 20000.010845/2019-DPE/AM. INTERESSADO: CAROLINE PEREIRA DE SOUZA. 
ASSUNTO: PROPOSTA DE ENUNCIADO PELA COORDENAÇÃO CÍVEL. As Exmas Sras. 
Conselheiras Dra. Suelen Paes dos Santos Menta e Dra. Caroline Pereira de Souza, enquanto 
representantes da coordenação cível, expuseram a urgência quanto a matéria, tendo em vista que embora 
já tenha sido deliberado em reunião ordinária (30.08.2019) no âmbito da coordenadoria cível quanto a 
necessidade de interposição de recursos contra decisão do Juízo do Juizado Fazenda Pública nas 
demandas relativas ao DETRAN/AM e que este tem entendido pela incompetência do Juízo para julgar 
demandas tributárias, o órgão de execução então atuante deixou de promover os recursos cabíveis, já 
contabilizando mais de trinta denegações não acolhidas pela DAJAI, além de alguns pedidos de 
desistências de demandas já ajuizadas, situação que vem gerando tumulto e repercussão negativa no 
âmbito dos órgãos de atuação e execução cíveis, além de causar prejuízo e descrédito nos serviços 
prestados perante os assistidos, o que torna necessário a aprovação de teses institucional ou enunciado 
sobre o tema. O Colegiado decidiu, por maioria, que há necessidade de distribuição da matéria, em que 
pese a urgência e a relevância da temática que figura como uma das causas que mais se repetem na área 
cível, representando 50% (cinquenta por cento) das demandas que foram ajuizadas apenas na 5ª 
Defensoria Pública de 1ª Instância Cível de julho a dezembro deste ano, sem contar com as ajuizadas 
pelas demais defensorias de atendimento antes de julho de 2019. Vencidas as Exmas. Sras. Conselheiras 
Dra. Suelen Paes dos Santos Menta e Dra.  Caroline Pereira de Souza, que relembraram o entendimento 
do Colegiado de que quando o assunto é de propositura de Conselheiros prescindem de distribuição. 25) 
PROCESSO Nº 20000.010256/2019-DPE/AM. INTERESSADA: JOSY CRISTIANE LOPES DE LIMA. 
ASSUNTO: REGULAMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 031/2017-CSDPE/AM. CONSELHEIRO-
RELATOR: DR. ARTHUR SANT’ANNA FERREIRA MACEDO. Acolhido, por unanimidade, o voto do 
Exmo. Sr. Relator que votou pelo não conhecimento do presente requerimento por ser manifestamente 
incabível, uma vez que é atribuição do Coordenador do Polo, nos termos da Resolução nº 31/2017-
CSDPE/AM, elaborar o plano de atendimento das comarcas integrantes do polo. 26) PROCESSO Nº 
20000.009514/2019-DPE/AM. INTERESSADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO 
DA RESOLUÇÃO Nº 28/2014-CSDPE/AM. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. MESSI ELMER 
VASCONCELOS CASTRO. Retirado de pauta a pedido do Relator. 27) PROCESSO Nº 
20000.009479/2019-DPE/AM. INTERESSADO: OSWALDO MACHADO NETO E OUTROS. ASSUNTO: 
ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO Nº 33/2017-CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROL 
REGINA XAVIER ROCHA. Acolhido por unanimidade o voto da Exma. Sra. Relatora que votou pelo 
acolhimento do pedido. Registrado Rio Preto da Eva fará parte da Região Metropolitana, no entanto, 
enquanto não houver estabelecida a região metropolitana, a comarca será inserida ou no GTI ou no 
Projeto Adote uma Comarca. 28) PROCESSO Nº 20000.006285/2019-DPE/AM. INTERESSADO: 
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E FOLHA DE PAGAMENTO. ASSUNTO: PAGAMENTO DA 
MERITOCRACIA AO 2ª TRIMESTRE DE 2019. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. MELISSA SOUZA 



 

                 
       CONSELHO SUPERIOR 

      

8 

 

19ª R.O - 2019 
 

CREDIE BORBOREMA. Pedido de vista pelo Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior. 29) 
PROCESSO Nº 20000.006593/2019-DPE/AM. INTERESSADO: LARISSE SILVA OLIVEIRA. 
ASSUNTO: REVISÃO DAS METAS – 3º TRIMESTRE. CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE 
PEREIRA DE SOUZA. PEDIDO DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. Por unanimidade, o 
Colegiado, inclusive o voto-vista, acompanhou o voto da Exma. Sra. Relatora que votou favorável ao pleito 
da requerente a fim de que seja revista a meta do terceiro trimestre e, por unanimidade, acompanhou 
também o Colegiado os complementos do voto-vista que apresentou os valores a serem considerados, 
no 3ª trimestre de 2019, da unidade da recorrente. 30) PROCESSO Nº 20000.003304/2019-DPE/AM. 
INTERESSADO: LORENA TORRES DO ROSÁRIO. ASSUNTO: RECURSO DE MERITOCRACIA. 
CONSELHEIRO-RELATOR: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. O Colegiado acolheu, por 
unanimidade, o voto do Relator que votou pelo desprovimento do pedido de reconhecimento de 
cumprimento do critério I da Resolução nº 001/2019-CSDPE/AM. 31) PROCESSO Nº 
20000.006548/2019-DPE/AM. INTERESSADO: HELOM CÉSAR DA SILVA NUNES. ASSUNTO: 
RECURSO MERITOCRACIA. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO 
MESTRINHO. O Colegiado, à unanimidade, acompanhou o voto do Exmo. Sr. Relator que votou pelo 
retorno dos autos à Diretoria de Planejamento a fim de que proceda a análise da admissibilidade do 
recurso, bem como quanto ao seu conteúdo para, havendo redução de pessoal nos termos do art.7º da 
Resolução 001/2019, seja feita a diminuição proporcional da meta. 32) PROCESSO Nº 
20000.007119/2019-DPE/AM. INTERESSADO: RACHEL ARANTXA R. LOPES E OUTROS. ASSUNTO: 
RECURSO MERITOCRACIA. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. EDUARDO CÉSAR RABELLO 
ITUASSÚ. Por maioria, o Colegiado entendeu que deve haver diferenciação entre as avaliações 
individuais dos servidores efetivos em estágio probatório e dos estáveis e comissionados. Por maioria, o 
Colegiado acompanhou o voto divergente do Exmo. Sr. Ricardo Queiroz de Paiva que votou pela adoção 
da tabela 2 do art. 4º da Resolução nº 001/2019-CSDPE/AM, vencido o voto do Exmo. Sr. Relator que 
votou pela procedência do pedido, entendendo que a metodologia para fins de apuração da meritocracia 
aos servidores em estágio probatório seja aquela prevista na Resolução nº 011/2018-CSDPE/AM. E por 
não haver mais nada a ser discutido, o Presidente do Conselho deu a presente sessão por encerrada, às 
19:10h do dia 16 de dezembro de 2019. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva do Conselho 
Superior, digitei a presente ata, que vai por todos assinada.  


