
 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.303 Pág. 20/24 

 

 

 

 

Art. 6o Os casos omissos serão decididos pelo(a) Defen-

sor(a) Público(a)-Geral do Estado do Amazonas. 

Art. 7o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Manaus-AM, 10 de setembro de 2020.  

 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 
 
 

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 19 

DE AGOSTO DE 2020 
 

Aos dezenove dias do mês de agosto 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-

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 Bor-

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

Silva e Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar (em suplên-

cia à Exma. Sra. Dra. Adriana Monteiro Ramos Tenuta, 

em férias); pela 2ª Classe: Dr. Danilo Germano Ribeiro 

Penha e Dra. Caroline Pereira de Souza; pela 3ª Classe: 

Dr. Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa e 

Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho; e pela 4ª Classe: 

Dra. Pollyana Gabrielle Souza Vieira e Dr. Diego Luiz Cas-

tro Silva (em suplência a Exma. Sra. Conselheira Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda, em férias). Presente o Re-

presentante da Associação dos Defensores Públicos do 

Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 

Fernando Figueiredo Serejo Mestrinho. Constatado o quó-

rum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi de-

clarada aberta a Reunião e o Conselho passou a delibe-

rar. EXPEDIENTE. I – APROVAÇÃO DA ATA DA 15ª RO 

– 2020. Aprovada por unanimidade. II - COMUNICAÇÕES 

DO PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O Presi-

dente iniciou a reunião declarando: “Eu tenho duas comu-

nicações. Serei bem breve. A primeira delas é no sentido 

de que essa semana tivemos aqui na sede administrativa 

a retomada do atendimento presencial na área de família. 

Então a implantação do protocolo, toda a observação per-

mitiu que os assistidos já começassem a ser atendidos 

presencialmente, não detectamos, não tivemos nenhuma 

intercorrência, acredito que saiu tudo dentro daquilo que 

estava planejado e nós temos percebido, inclusive que os 

assistidos têm preferido o atendimento não-presencial. 

Significa dizer que a quantidade de vagas ofertadas não 

tem sido preenchidas presencialmente na medida que os 

assistidos têm optado pelo atendimento virtual. E hoje se-

ria a votação da LDO, mas a Assembleia adiou para ama-

nhã, acredito que eles têm algum impasse, faltam definir 

alguns pontos e hoje nem teve nenhuma votação na As-

sembleia. Ficaram todas as votações para amanhã e a 

gente espera que amanhã ocorra a votação e que nós 

consigamos ganhar a aprovação da Emenda que nós con-

seguimos e o aumento, a ampliação do orçamento da De-
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fensoria, que vai permitir a ampliação dos nossos atendi-

mentos. Essas são as comunicações do Presidente. Al-

gum Conselheiro?” Dr. Fernando Mestrinho: “Eu e Ar-

lindo estivemos hoje na Assembleia, com a Deputada Ma-

yara, que foi uma das Deputadas que assinou a Emenda 

coletiva. Então foi mais uma visita para agradecer o apoio 

e, de fato, lá nós acabamos recebendo a notícia de que a 

votação tinha sido adiada para amanhã. Basicamente 

isso. A gente manteve contato com outros Deputados no 

decorrer das últimas semanas e sempre com uma sinali-

zação de apoio, de que vão encampar essa luta da Defen-

soria e agora é aguardar o resultado de todo esse traba-

lho, como é que vai ser o resultado disso amanhã na hora 

da votação. As expectativas são boas, mas vamos aguar-

dar”. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO SERVIDOR E 

DO CIDADÃO. Inscrito, o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. 

Diego Luiz Castro Silva passou a manifestar: “Bom dia a 

todos. Para mim é uma honra estar compondo o Conselho 

novamente, convocado no lugar da Kanthya, como su-

plente dela também e fiz parte em 2018 e 2019, né, e 

agora 2020 e 2021. Vou trazer aqui para vocês alguns da-

dos da minha atuação na Unidade Prisional. Recente-

mente, principalmente nas duas últimas semanas, que 

completaria aí um mês que estamos atuando dentro da 

unidade prisional, pós o retorno das atividades, paralisa-

das em razão da pandemia, e nós tivemos algumas inci-

dências. Eu, por exemplo, estou de quarentena em casa, 

home office, porque minha esposa teve contato com pes-

soas que tinham sintomas, duas pessoas que tinham sin-

tomas, que testaram positivo e ela veio a apresentar sin-

tomas. E nós também temos essa mesma situação, situa-

ções parecidas, com assessores. Cinco assessores, um 

que está positivo, dois sintomáticos, tiveram contato com 

pessoas sintomáticas, e dois que apresentam sintomas. 

Dois que apresentam sintomas? Um que apresenta. Aliás, 

desculpa, três que apresentam, que foram contatos, tive-

ram contato com pessoas contaminadas ou suspeitas e 

um que teve contato e depois, já na quarentena, veio a 

apresentar os sintomas. E nos residentes da minha uni-

dade, que é a 1ª Defensoria Pública prisional, nós temos 

um residente sintomático, está afastado também, em qua-

rentena, está de quarentena, trabalho em home office, 

sem muito, com sintomas mais leves, e sete que tiveram 

contatos com pessoas que tiveram o resultado ou os sin-

tomas de COVID. E temos mais um de férias e um de li-

cença que se encerra amanhã. Então uma equipe que é 

aí de 26 (vinte e seis) pessoas estamos com um déficit 

bastante alto. Aí também, seguindo o protocolo que foi de-

terminado no Ato Normativo 18 de 2020, que fica a cargo 

do Defensor fazer esse contato imediato e fazer o acom-

panhamento e determinar o tempo de quarentena, fica 

aqui uma sugestão para o procedimento de comunicação. 

Lá não tem bem claro para quem que a gente deve comu-

nicar essa quarentena, mas eu fiz essa comunicação para 

o RH, dos servidores, dos assessores e a minhas e fiz dos 

residentes para a Escola, certo? Talvez não sei se isso 

seria o ideal, ter um outro ato ampliando esse aí para tra-

tar dessa forma de comunicação, quem a gente deve co-

municar. E também me surgiu uma dúvida. Porque como 
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esses servidores foram afastados e entraram em quaren-

tena, aliás. Lá no final do Ato Normativo 18 tem que o re-

torno do servidor afastado por COVID, ao término do pe-

ríodo de 14 dias, o servidor deve ser submetido a avalia-

ção de um médico atestando a sua segurança e o retorno. 

E aí eu estou com dúvida de como seria feito isso. Se tam-

bém pudesse, sei lá, algum ato normativo nesse sentido 

também, né, de como vai ser a submissão à perícia mé-

dica, se vai ser pela Junta Médica ou onde que vai ser, tá 

certo? Outros pontos que eu também vou trazer aqui é 

que nós tivemos, eu tive reclamação de residente quanto 

ao distanciamento dentro da unidade, de um residente 

para o outro. E aí eu fiz até um resumo aqui das unidades 

prisionais em que apresenta. O CDPM I a gente tentou 

consertar os espaços, mudar o layout que era definido ini-

cialmente para tentar chegar a distância maior possível de 

um residente para o outro, porém não sei se conseguimos, 

porque não cheguei a medir. O IPAT é uma das unidades 

mais complicadas. O que a gente tem é esse layout ainda 

não tão bem definido para garantir essa distância e tam-

bém tem-se a questão de muita gente na sala, porque 

além dos 3 ou 4 residentes atendendo, nós temos 3 ou 4 

presos em atendimentos e 3 ou 4 agente atrás do preso. 

Então acaba ficando muito lotado e isso pode vir a incidir 

ou desrespeitar algum dos protocolos. E a s outras unida-

des, CDPM II, COMPAJ, UPP entra nessa mesma linha. 

PFN e CDPF resguardam todos esses atos do protocolo, 

distância e tudo mais, até porque lá tem sim uma equipe 

mais reduzida porque a população carcerária, ela é em 

torno de 50% da capacidade. E aí eu deixo esses dados, 

apresento esses dados para o Conselho também e fica a 

sugestão aí também da questão do ato normativo. Não sei 

se seria só o DPG mesmo ou se precisaria passar no con-

selho também qualquer outra. Eu acredito que só o ato 

normativo do DPG já daria para esclarecer essa questão 

da comunicação e da submissão médica, beleza? Essa é 

a minha comunicação”. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉ-

RIAS: 1) PROCESSO Nº 20000.004427/2020-DPE/AM. 

INTERESSADO: SÉRGIO ENRIQUE OCHOA GUIMA-

RÃES. ASSUNTO: APROVAÇÃO NO ESTÁGIO PRO-

BATÓRIO. Distribuído, por sorteio eletrônico, a Exma. 

Sra. Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza para re-

latoria. 2) PROCESSO Nº 20000.004433/2020-DPE/AM. 

INTERESSADO: NATASHA YUKIE HARA DE OLI-

VEIRA. ASSUNTO: APROVAÇÃO NO ESTÁGIO PRO-

BATÓRIO. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. 

Sr. Conselheiro Dr. Diego Luiz Castro Silva. ORDEM DO 

DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 

1) PROCESSO Nº 20000.007XX1/2019-DPE/AM. INTE-

RESSADA: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: AU-

TORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PAD. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. DANILO GERMANO RIBEIRO 

PENHA. Conforme estabelece o §5º, inciso XXI, do artigo 

16 do Regimento Interno do Conselho Superior (Resolu-

ção nº 004/2012-CSPDE/AM), foi lavrada Ata Exclusiva 

para esse item. 2) PROCESSO Nº 20000.001XX9/2020-

DPE/AM. INTERESSADA: CORREGEDORIA-GERAL. 

ASSUNTO: COMUNICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE 

RECLAMAÇÃO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. DA-
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NILO GERMANO RIBEIRO PENHA. Conforme estabe-

lece 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. E 

por não haver mais nada a ser discutido, o Exmo. Sr. Pre-

sidente do Conselho Superior deu a presente sessão por 

encerrada, às 14:35h. Eu, Erika Serrão Folhadela, Secre-

tária Executiva do Conselho Superior, digitei a presente 

ata, que vai por todos assinada.  

 

 
PORTARIA Nº 02/2020-ESUDPAM/DPE/AM 
DOC.:  00000.050423/2020-22 
 
O DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições,  
 
CONSIDERANDO a responsabilidade da Escola 
Superior da Defensoria Pública pelo planejamento, 
organização e execução do Processo Seletivo de 
Estagiário 2020 da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas;   
 
CONSIDERANDO as solicitações de inscrições em 
ordem cronológica para composição das equipes de 
elaboradores e examinadores, conforme Portaria n. 
1/2020; 

 RESOLVE: 
 
I – DIVULGAR os pedidos de inscrições para elaboração 
das questões objetivas das provas do Processo 
Seletivo de Estagiário 2020.  
 
§1º Lista de Defensores que solicitaram Elaborar 
Questões de Prova do PSE, consta na tabela abaixo:  
 

TABELA 1 

Matéria Nº Ques-

tões 

Defensor 

Legislação da 

DPE/AM 

05 Ellen Melo 

Direito Constitu-

cional 

05 Vinicius Cepil 

Execução Penal 05 Bruno Fiorin 

Direito Civil 05 Danilo Justino 

Direito Proces-

sual Civil 

05 Lucas Matos 

Direito Adminis-

trativo 

05 Fernando Prestes 

Direito Penal 05 Fernando Mestrinho 

Direito Proces-

sual Penal 

05 Bruno Henrique Soré 

Direito de Família 05 Kanthya Miranda 

Língua Portu-

guesa 

05 Thais Maria Marra 

Questão Subje-

tiva 

01 - 
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