
 
 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 

5 DE MAIO DE 2015 

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 14:40h, na 
sede da Defensoria Pública Geral do Estado do Amazonas, na sala de 
reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, reuniu-se, em Sessão Extraordinária, o Conselho Superior, 
eleito em 6 de dezembro de 2013 e empossado em 6 de janeiro de 2014, 
sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público Geral, Dr. José Ricardo 
Vieira Trindade, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros 
natos e eleitos, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, Dr. Leonardo Cunha 
e Silva de Aguiar, Dra. Melissa Souza Credie Borborema, Dr. Péricles Duarte 
de Souza Júnior, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho e Dr. Roger 
Moreira de Queiroz. Ausente, por impedimento, a Exma. Sra. Conselheira 
Dra. Caroline da Silva Braz. Presente o Representante da Associação dos 
Defensores Públicos do Amazonas – ADEPAM, Dr. Isaltino José Barbosa 
Neto. Constatado o quórum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, 
foi declarada aberta a Reunião e o Conselho passou a deliberar 
exclusivamente sobre. QUESTÕES PROCEDIMENTAIS PARA A DILIGENTE 
REALIZAÇÃO DA PROMOÇÃO, POR MERECIMENTO, A 1 (UMA) VAGA NA 
3ª CLASSE DA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO. O Presidente informou 
que na Reunião de votação de amanhã será utilizado o data-show com 
planilha e alimentação eletrônica da pontuação, visando maior agilidade e 
transparência. Em seguida, o Conselho passou a deliberar sobre os itens 
que não serão avaliados pela impossibilidade de aferição, dando a eles nota 
máxima a todos os candidatos, quais sejam: Presteza, item II; Em seguida, o 
Conselho deliberou se os itens presentes no artigo 7ª, item I, alíneas “a” e 
“b” da Resolução nº 007/2013-CSDPE/AM são critérios de aferição objetiva 
ou subjetiva. Por maioria, o Colegiado decidiu que se tratam de critérios 
objetivos, vencidos os votos do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Rafael Vinheiro 
Monteiro Barbosa, que entende que todos os itens são subjetivos, e o 
Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior, que entende que 
o apenas o item pontualidade é subjetivo. Portanto, tais itens receberão a 
nota máxima, por falta de possibilidade de aferição. Em continuidade, o 
Conselho decidiu também que a letra “d” do item I da Presteza não 
receberá pontuação. Por maioria, o Conselho decidiu que o a letra “f”, do 
item I da Presteza é um critério objetivo, vencidos os votos os Exmos. Srs. 
Conselheiros Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa e Dr. Leonardo Cunha e 
Silva de Aguiar. Decidido, por unanimidade, que a letra “g” do item I, da 
Presteza, é critério objetivo e não significa a mera realização de conciliações 
ordinárias na comarca, que já são atribuições do Defensor Público. Em 
debate, o Colegiado decidiu, por maioria, que o Representante classista não 
deve receber pontuação na letra “i”, do item I, da presteza, vencido o voto 
do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho. Em 
Desempenho, decidido, a unimidade, tratar-se de critério subjetivo. O 
Colegiado deliberou Na Produtividade: item I, letras “a”, “b”, “c”, objetivo, 
item “d” é critério objetivo e a este será dada nota máxima, item “e”, por 
maioria, é item subjetivo, vencidos votos do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. 
Leonardo Cunha e Silva de Aguiar que votou ser um critério objetivo; item 
II, letras “a”, “b” e “c” são critérios objetivos e a letra “d” é critério 



 
 
 

subjetivo. Aperfeiçoamento, a unanimidade, trata-se de critério objetivo. 
Por fim, na análise da Conduta Ética, é critério subjetivo. Superadas essas 
questões, a Exma. Sra. Conselheira Dra. Melissa Souza Credie Borborema 
fez um apelo/compromisso no sentido que o Colegiado comprometa-se a 
iniciar a reunião no horário agendado, dada a peculiaridade e fluxo de 
trabalhos a serem executados. Tanto o Presidente quanto o restante do 
Colegiado apoiou e apresentou compromisso ao pedido. Solicitou, ainda, a 
citada Conselheira que a análise e a votação sejam realizadas por item, 
objetivando o pleito. E por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. 
Presidente do Conselho Superior deu a presente sessão por encerrada às 
17h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, 
digitei a presente ata, que vai por todos assinada. 
 


