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0A, para, sem prejuízo de suas atribuições, atuarem como 
fiscais do Contrato indicado no quadro desta Portaria. 

Objeto do Concessão 

Nº da 
Conces-
são One-

rosa 

A utilização das instalações físicas no Fórum Des. Oyama 

Cesar Ituassú da Silva, localizado na Comarca de Maués 

do Estado do Amazonas pelos Membros e Servidores da 

DPE/AM, em razão do serviço, ante a necessidade de ins-

talação da Defensoria Pública do Amazonas nessa locali-

dade. 

   
002/2020 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 18 de dezembro de 
2020. 

 
Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público Geral do Estado 
 
PORTARIA N.º 930/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-
ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 9º, inciso 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 
20000.007234/2020-38, datado de 17/12/2020; 

RESOLVE: 
I – EXONERAR Maria Rosiane de Brito, a contar de 18 
de dezembro de 2020, do cargo de provimento em comis-
são de Assessor Técnico I - DPE-2, previsto na Lei Esta-
dual 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 
Remunerações; 
II – NOMEAR Julia Marinho Nunes, a contar de 18 de de-
zembro de 2020, para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Assessor 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, Car-
reiras e Remunerações. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 21 de dezembro de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CON-

SELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 25 DE 

NOVEMBRO DE 2020 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois 

mil e vinte, 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, 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 Cu-

nha e Silva de Aguiar; 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 Dra. 

Kanthya Pinheiro de Miranda. Presente o Presidente da 

Associação dos Defensores Públicos do Amazonas – ADE-

PAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gonçalves 

dos Santos Neto. Presentes, ainda, os Exmos. Srs. Defen-

sores Públicos Dr. Arthur Ferreira Macedo e Dr. Gustavo 

Cardoso, bem como o Exmo. Sr. Presidente da Associação 

Nacional dos Defensores Públicos – ANADEP, Dr. Pedro 
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Paulo Coelho. Constatado o quórum regular de funciona-

mento do Órgão Colegiado, foi declarada aberta a Reunião 

e o Conselho passou a deliberar. I – APROVAÇÃO DA 

ATA DA 21ª RO – 2020 E 9ª ATA EXCLUSIVA – 2020. 

Aprovadas. II - COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E 

DOS CONSELHEIROS. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Boa tarde mais uma vez a todas e todos, agradecer a pre-

sença do Presidente da Associação Nacional das Defen-

soras e Defensores Públicos do Brasil, Pedro, que nos 

prestigia aqui nessa reunião. Dizer para você, Pedro, que 

é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui e tenho cer-

teza que no tema que o traz aqui a sua contribuição será 

essencial. Muito obrigado pela presença. Quero comunicar 

a todos os colegas, a todos Conselheiros, a todos que nos 

acompanham, que nessa última semana, dia 19, nos inau-

guramos o Polo de Maués, como todos puderam perceber. 

É mais um avanço da Defensoria Pública do Amazonas no 

processo de interiorização. É mais um passo no processo 

de interiorização da Defensoria Pública. Eu disse na inau-

guração do Polo e reforço que sem Defensor Público não 

há que se falar em justiça e a necessidade da presença da 

Defensoria Pública no interior é muito grande e essa pan-

demia mostrou o quão necessário é e quão importante é o 

papel do Defensor Público no nosso País. Dia 10 de de-

zembro nós vamos inaugurar o Polo de Coari e aqui eu 

também faço um registro que em todas as inaugurações o 

Conselho Superior sempre ia, mas era um forma de nós 

reforçarmos a importância daquele momento, fazíamos a 

reunião do Conselho lá, mas hoje, como as reuniões têm 

sido não presenciais e até por conta de todos os protocolos 

e todos os cuidados que a pandemia impõe, não está 

sendo possível levar o Conselho Superior. Mas que acre-

dito que ano vem, em Manacapuru, a gente consiga levar 

todo mundo do Conselho, é aqui próximo e é uma inaugu-

ração muito simbólica e muito importante para gente. Co-

municar também que nós tivemos essa semana o início da 

pós-graduação, foi uma parceria com a Universidade Fe-

deral do Amazonas, tudo por conta daquele problema que 

nós tivemos com a residência, transformamos em estágio 

de pós-graduação e o Desembargador Pascarelli nos brin-

dou, nos honrou, com a presença na sede da Defensoria 

Pública para a Aula Magna. Foi um momento muito impor-

tante, parabenizo o Rafael e ao Maurílio pelo convite e a 

gente dá continuidade ao nosso processo de democratiza-

ção do acesso à educação dentro da Defensoria Pública. 

E dia 7 de dezembro também haverá Aula Magna, essa já 

voltada para pós-graduação que vai ser oferecida em par-

ceira com a UEA e quem nos vai dar a honra de proferir 

aqui a Aula Magna será o Desembargador João Simões. 

Então são só notícias para poder comemorar e caminhar”. 

Com a palavra franqueada, Dr. Arlindo Gonçalves: “Pri-

meiro lugar, lembrar que reunião passada eu cheguei a 

destacar sobre o curso oferecido pela ANADEP a respeito 

do machismo estrutural, Pedro está presente, aí nossa tes-

temunha, o Amazonas foi o Estado que mais teve inscritos, 

então parabenizar a todos nós, conseguimos ter bastante 

gente participando aqui do Amazonas. Segundo, uma par-

ceria, na verdade, já foi feita ano passado, meses passa-

dos, entre a ADEPAM e a própria DPE, destaco aí o Se-

tembro Amarelo, o Outubro Rosa, amanhã nós vamos ter 
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uma palestra em alusão ao Novembro Azul e é importante 

ao destaque e atenção à saúde do homem agora. Terceiro, 

só queira destacar que semana passada tivemos a data 

comemorativa referente à Consciência Negra e a ADEPAM 

produziu alguns materiais que tiveram bastante repercus-

são. Agradeci a Adriana que está presente, fez o nosso Bo-

letim da Semana à Rádio Encontro das Águas e também a 

Elânia que fez uma matéria junto a nossa equipe de asses-

soria, foi uma matéria de bastante repercussão e de bas-

tante relevância social. Por último queria parabenizar o Ri-

cardo pela inauguração do nosso Polo de Maués. É impor-

tante a gente dar essa resposta mesmo para o Legislativo, 

para o Executivo, mostrar que realmente nós estamos 

cumprindo o que nós gostaríamos de fazer com o acrés-

cimo do duodécimo. Isso é importante até para gente man-

ter esse discurso para os próximos anos. Por último, que 

queria só sugerir também e reforçar a necessidade da in-

versão de pauta que o Paiva já falou, considerando que a 

gente tem alguns convidados de fora. Inclusive, Pedro, es-

queci de cumprimentar você, seja bem-vindo a nossa reu-

nião. Obrigado a todos, era isso que eu queria falar”. IN-

VERSÃO DE PAUTA. ORDEM DO DIA. 1) PROCESSO Nº 

20000.006142/2020-DPE/AM. INTERESSADO: ARTHUR 

SANT’ANNA FERREIRA MACEDO. ASSUNTO: PROPO-

SIÇÃO DE CRIAÇÃO DA POLÍTICA DE COTAS ÉTNICO-

RACIAIS PARA NEGROS E INDÍGENAS NO CON-

CURSO DE INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSORA 

E DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. 

CONSELHEIRA-RELATORA: DRA. CAROLINE PE-

REIRA DE SOUZA. A Exma. Sra. Relatora leu o Relatório 

e, após, a Presidência abriu a palavra para que os interes-

sados se manifestem. Dr. Pedro Paulo Coelho: “Boa tarde 

a todos e todas, queria agradecer a oportunidade de falar, 

convite do meu amigo Arlindo, amigo de luta associativa. 

Parabenizar também a gestão do Ricardo pela posse dos 

novos Defensores, eu pude participar. Inclusive um grande 

amigo meu, tem um irmão meu agora que é Defensor no 

Amazonas e fiquei emocionado, realmente as posses sem-

pre me tocam muito, sempre me emocionam muito, e real-

mente acho que a gente tem que enfrentar de forma muito 

séria, clara, o racismo estrutural, dentro da própria Defen-

soria Pública, e não à toa a gente vê aqui no nosso Conse-

lho Superior, na ANADEP, a pequena participação de mu-

lheres e homens negros. Então é algo que eu acho que a 

gente tem que ter consciência para buscar essa mudança 

dentro da estrutura de poder que a Defensoria Pública 

exige. Pude ler a Resolução e realmente é uma Resolução 

muito bem construída. Parabenizar a iniciativa dos colegas 

por essa Resolução e dizer que a ANADEP, mais uma vez, 

é uma entusiasta dessa ideia, entusiasta da cotas. Ano que 

vem a Campanha Nacional será sobre o enfrentamento ao 

racismo, seria esse ano se não tivéssemos a pandemia e 

eu acho que, infelizmente, os noticiário demonstram que a 

política de cotas é mais que necessária. Eu gostaria de vi-

ver num mundo em que a política de cotas raciais não fosse 

necessária, mas ela é mais que necessária, e é uma polí-

tica que resgata, na realidade, toda uma dívida histórica 

que o Brasil tem desde 1500, quando o povo negro e o 

povo indígena foi dizimado pela nossa forma de coloniza-

ção portuguesa. Eu, com o tempo, aprendendo muito com 
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o colegas da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da 

ANADEP, uma Comissão recém-criada, em 2018, percebi 

quão privilegiado nós homens brancos, principalmente, so-

mos numa sociedade machista, numa sociedade racista, 

numa sociedade misógina e o sistema de justiça não é di-

ferente dessa sociedade brasileira. Então mais uma vez 

aqui parabenizar. Estou vendo aqui a Kanthya, estendo a 

todas as mulheres Conselheiras e Defensoras através da 

minha amiga Kanthya, porque realmente, antes tarde do 

que nunca essa medida. Parabenizar mais uma vez tam-

bém a gestão e os Conselheiros para que a gente possa 

avançar numa pauta tão importante, que daqui a 20/30/40 

anos a gente não fale de políticas públicas para os negros 

sem eles participarem. Eu acho que talvez seja essa a 

grande dificuldade da Defensoria Pública. A gente atua na 

defesa da população negra, os nossos assistidos geral-

mente têm cor, geralmente são mulheres pardas ou pretas, 

mas ela não constroem a política da Defensoria Pública 

porque o nosso acesso é um acesso restrito. Então a polí-

tica de cotas afirmativas é essencial, parabenizar mais uma 

vez por essa brilhante iniciativa”. Dr. Gustavo Cardoso: 

“Boa tarde, Presidente Dr. Ricardo. Boa tarde, Dra. Carol 

Souza, Relatora da proposta. Dr. Arthur Macedo, inclusive, 

que foi pai, aproveitar aqui o momento também para regis-

trar, muitas felicidades para esse pequeno. Mesmo de fé-

rias, colegas, esse é um assunto tão importante, tão rele-

vante, que vale a pena a gente destacar alguns minutos. 

Primeiro porque o dia hoje traz um orgulho indiscutível, a 

gente ver nossa instituição, independentemente de tempo, 

fazendo uma reflexão mais que necessária e compreen-

dendo que os avanços institucionais demandam uma pos-

tura de reflexão. Inclusive para todos nós, o nosso Presi-

dente da ANADEP, também está aqui participando, é uma 

honra muito grande ter por aqui, já fez parte das reflexões 

que eu também faria. A gente tem privilégios, sobretudo a 

população branca, que dispõe de alguns meios, e não tem 

condição de a gente compreender a isonomia e a igual-

dade que a gente tanto discute sem entender que a política 

afirmativa das cotas não apenas é uma qualidade que o 

tempo impõe diante de tantos e tantos debates que tam-

bém foram feitos no seio associativo, mas realmente é um 

cumprimento de uma missão institucional na Defensoria 

Pública. É como se a gente realmente estivesse cumprindo 

a nossa obrigação. Eu tive o cuidado de ler a proposta que 

foi apresentada, eu tenho apenas algumas observações, 

mas também, mais uma vez, eu parabenizo ao Dr. Arthur 

Macedo pelo que foi proposto, pois certamente hoje a 

gente vai sair com a instituição ainda mais sólida, partindo 

da premissa de que vai haver realmente uma sensibilidade 

quanto a proposta. Eu compreendo que a periodicidade 

que foi proposta, embora eu entenda a intenção, eu acre-

dito que não seja uma coisa tão adequada para o mo-

mento, porque por mais que a gente tenha estabelecido, e 

eu falo de certo modo com certo carinho do tema porque a 

minha monografia de conclusão de curso foi exatamente a 

defesa da política de cotas, na universidade pública, e esse 

debate da periodicidade, por ser uma política afirmativa ex-

cepcional, se é uma coisa tão boa estabelecer um período. 

Eu acho que seria em um mundo ideal, mas a gente ainda 
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vivencia uma desigualdade a perder de vista. Então eu 

acho que é mais seguro, enquanto decisão política e nor-

mativa, se estabelecer a política de cotas e deixar esse 

prazo em aberto, embora, colega Arthur, eu entenda muito 

a intenção, mas eu acho que não haveria prejuízo algum, 

pelo contrário, é uma sinalização, é uma opção da institui-

ção que se faz nesse momento e eu acho que não dá para 

a gente colocar essa perspectiva nesse momento. A outra 

é um alerta que eu faço e coloco e submeto às Conselhei-

ras e Conselheiros eleitos e toda a Administração Superior 

que é não inclusão do termo ‘quilombola’. Eu mencionei 

que a gente fez um debate à época na Defensoria Pública 

do Amapá e no projeto de lei se constou ‘negros, quilom-

bolas e indígenas’. É bem verdade que se pode se dizer 

‘ah, mas uma pessoa que se autodeclara que é quilombola, 

ela pode se autodeclarar negra’. Bem, existe algumas coi-

sas de temporalidade, de ancestralidade, territorialidade, 

princípios que são informativos dos direitos das minorias 

que devem ser levados em cota. É bem verdade que uma 

pessoa quilombola tem plena capacidade de se autodecla-

rar, de se reconhecer. Atualmente o Estado do Amazonas 

tem comunidade quilombola, é importante também fazer 

esse recorte, assim como o Amapá tem, mas é importante 

que a gente dê, de alguma forma, um senso de pertenci-

mento às pessoas. Quem se organiza, por exemplo, até 

nossa Constituição tem uma normativa distinta em relação 

aos povos indígenas e em relação à população que se au-

todeclara quilombola, assim como tratados internacionais. 

Assim, partindo da ideia de que o que abunda em relação 

à representatividade não vai prejudicar, eu acho que seria 

de bom tom que a própria Resolução, com base na mesma 

normativa no Estatuto de Igualdade Racial, assim como é 

para a população indígena, assim como é população ne-

gra, também conste, por uma questão de representativi-

dade, por ausência de qualquer prejuízo, a denominação 

quilombola. Então é basicamente isso. Parabenizo as co-

legas e os colegas, realmente hoje é um dia de muito orgu-

lho e dizer que se é defensor público no Amazonas porque 

tenho certeza que nossa instituição, a partir de hoje, sairá 

ainda mais sólida. Um grande abraço ao nosso Presidente 

da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Pú-

blicos e também ao nosso Presidente da Associação esta-

dual que inclusive vai integrar a próxima chapa que será 

eleita na ANADEP, no Conselho Consultivo, Dr. Arlindo, e 

espero que a proposta passe e, claro, que as reflexões que 

Vossas Excelências entenderem devidas sejam feitas. Um 

abraço a todas e todos”. Dando continuidade, a Exma. Sra. 

Relatora passou à leitura do voto.  Após a leitura, com a 

palavra, o Requerente do pedido, Dr. Arthur Macedo: 

“Obrigado, Dr. Ricardo, eu peço desculpas, pois minha 

energia aqui está indo e voltando, torce para que não caia 

agora. Eu quero cumprimentar todas as Conselheiras e to-

dos os Conselheiros, todos os amigos e todas as amigas, 

defensores públicos que estão assistindo essa reunião. 

Quero cumprimentar o Presidente da ADEPAM Dr. Alindo, 

cumprimentar também o presidente da ANADEP, não sei 

se ainda está na reunião, Dr. Pedro, e iniciar minha fala 

dizendo que hoje pode ser um dia emblemático para a De-

fensoria Pública do Estado do Amazonas. Eu não vou usar 
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meu tempo para falar sobre a constitucionalidade da polí-

tica de cotas, pois o STF já definiu essa questão. Eu não 

vou falar sobre desnecessidade de lei para implementação 

de política de cotas na Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, uma vez que é de conhecimento geral o poder 

regulamentador conferido ao Conselho Superior bem como 

em outras Defensorias, aí eu cito Rio Grande do Sul, 

Goiás, São Paulo, cito Rio de Janeiro, Ceará, Pará, em que 

houve a adoção da referida ação afirmativa por meio de 

resolução do Conselho Superior. Destacar aqui que eu ob-

servei o brilhante voto proferido agora pela Relatora Carol 

e parabenizá-la pelo entendimento da questão, tanto ela 

quanto a Dra. Adriana que eu sei que se debruçaram fir-

memente na elaboração dessa resolução e espero que o 

Conselho Superior siga esse posicionamento. Então vol-

tando, a ideia aqui é perguntar como a Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas vem agindo para o combate ao 

racismo enraizado na nossa sociedade. Aí eu faço uma 

pergunta a Vossas Excelências: quantos DPGs negros, in-

dígenas, nós tivemos? Quantos SubDPGs negros, indíge-

nas, nós tivemos? Lembrando que nós temos mais de 30 

anos de Defensoria Pública no Estado do Amazonas. 

Quantos Corregedores, Corregedoras negros, negras, ín-

dios, nós tivemos? Quantos defensores negros tivemos, ín-

dios, negras, índias, nós tivemos? Nós tivemos concurso 

em 2003, nós tivemos concurso em 2012/2013, nós tive-

mos um concurso agora em 2018. Será se a situação de 

2003, 2013 e 2018 mudou? Só nessa sala aqui do Conse-

lho Superior olha como é o panorama. Então é preciso que 

a Defensoria se engaje na luta do combate ao racismo por-

que é o que, nesses tempos, todos proclamam. Não basta 

não ser racista, você tem que ser antirracista. Então a De-

fensoria Pública pode e deve atuar sendo antirracista, no 

combate ao racismo, fortalecendo a representatividade das 

minorias, atualmente pouco visto nos corredores da insti-

tuição. Bem frisou a Dra. Carol que meu pedido foi em re-

lação ao concurso para Defensora e Defensor Público do 

Estado do Amazonas, mas abranger para servidor, que a 

situação não é muito diferente, pelo menos eu não vejo 

muitos servidores negros e negras, índios e índias, para 

estagiário. Eu acho que é uma solução que pode ajudar a 

trazer representatividade aqui para o Estado do Amazonas. 

E só em relação ao que o Dr. Gustavo falou, que eu con-

segui acompanhar um pouquinho, é sobre o prazo da polí-

tica de cotas. Realmente prazo de 10 anos, 20 anos, eu 

não sou muito a favor, embora eu seja a favor que na polí-

tica de cotas exista prazo porque a gente está falando de 

uma discriminação positiva, ação afirmativa, então ela não 

pode ser perene, ela tem que ter um prazo. Só que se a 

gente for aplicar o prazo de 10 anos, de 20 anos, eu citei 

aqui, a gente teve um concurso em 2003 , aí teve outro 

concurso em 2013, aí teve um concurso agora em 2018, 

então para acontecer um concurso historicamente, para 

acontecer um concurso na Defensoria do Estado do Ama-

zonas demora um pouco. Então, de repente, a ideia seria, 

se os Conselheiros entenderem que há, como é uma polí-

tica de cotas, deve ter uma temporalidade, nada obsta, 

claro, que depois o Conselho, terminando o prazo, enten-
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dendo que o objetivo da questão, que era trazer represen-

tatividade, não foi alcançado, esse prazo seja prorrogado. 

Mas eu dou a ideia de que não seja por ano, mas sim por 

tantos concursos, 5 concursos, 4 concursos, 3 concursos, 

10 concursos, os Conselheiros podem debater melhor so-

bre o assunto e formar uma opinião. Então a ideia da pro-

positura, desse requerimento, dessa elaboração de resolu-

ção foi essa exatamente essa, fazer com que a Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas atue efetivamente no 

combate ao racismo, trazer representatividade para dentro 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e evitar que 

um dia, claro que é difícil porque a gente tem, como o Pe-

dro falou, um racismo estrutural, racismo que está enrai-

zado, nós somos racistas e nem percebemos  isso, mas a 

ideia é que com o passar do tempo nós podermos ter com 

essas políticas públicas de cotas Defensores negros. A 

Dra. Carol falou do diagnóstico, não muda muito do terceiro 

diagnóstico para o quarto diagnóstico da Defensoria Pú-

blica. Então o que eu almejo é que no futuro próximo a 

gente tenha defensores e defensoras negros, que nós te-

nhamos juízes e juízas negros, promotores e promotoras 

negros, médicos e médicas negros. Eu estava elucubrando 

um dia desse, eu nunca fui atendido por um médico negro, 

eu não sei se alguém já foi, mas eu nunca fui, Então assim, 

a gente tem que mudar esse panorama da sociedade e a 

Defensoria Pública, como a instituição que é, tem que to-

mar partido nisso e tem que dar esse papel, esse pontapé 

inicial, está certo? Essa era minha palavra e agora eu en-

cerro aqui e deixo para vocês decidirem sobre o tema. 

Muito obrigado pelo espaço concedido”. Em votação, o co-

legiado acolheu por unanimidade o voto da Exma. Sra. 

Conselheira-relatora que votou pela possibilidade de regu-

lamentação da política de cotas étnico-raciais nos concur-

sos e seleções públicas no âmbito da Defensoria do Estado 

do Amazonas. Após, a Exma. Sra. Conselheira Dra. Adri-

ana fez a leitura da Exposição de Motivos. Em seguida, o 

Colegiado passou a deliberar sobre a proposta de Resolu-

ção. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Nós temos o pri-

meiro questionamento aqui no §1º do artigo 3º, Dr. Danilo 

que colocou. Por favor, Dr. Danilo, com a palavra”. Dr. Da-

nilo Penha: “Boa tarde, senhor Presidente. Boa tarde, 

Conselheiros e Conselheiras. O meu ponto aqui é o mo-

mento que vai ser feita essa entrevista, porque, em um 

concurso, se essa entrevista for colocada fora de alguma 

das etapas do concurso isso pode gerar um ônus para o 

beneficiário da cota. Suponhamos, por exemplo, que um 

beneficiário da cota, um negro ou indígena tenha que se 

deslocar até Manaus apenas para essa entrevista. Então 

eu acho que isso aqui pode impedir ou dificultar o gozo do 

que nós estamos prevendo aqui nessa resolução. Isso é 

meu ponto, Presidente, que eu pontuei para o debate aqui”. 

Dra. Caroline Souza: “A proposta seria retirar a entre-

vista? Não entendi”. Dr. Danilo Penha: “Retirar a entre-

vista não, mas que ela seja feita”. Dra. Caroline Souza: 

“Isso pode constar no regulamento, Danilo, do concurso. 

Eu acho. Lá no final tem um parágrafo, um artigo que fala 

que o regulamento que vai”. Dra. Pollyana Vieira: “No pró-

prio Edital, né? Vem as fases e aí vem a regulamentação 

de como será feita cada fase”. Dra. Adriana Tenuta: “Até 
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porque nós também tivemos esse cuidado. A resolução 

vem complementar a ADC 41, aí a gente teve o cuidado de 

também não colocar muitos pormenores para deixar para 

a comissão do concurso analisar de acordo com aquele 

momento a pertinência e vir no regulamento e no edital”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu quero fazer um ques-

tionamento se essa avaliação da comissão não pode ser 

após o resultado final. Seria uma possibilidade porque aí 

reduziria, porque teria a nota de corte e isso reduziria na-

turalmente o quantitativo de candidatos, sejam eles das co-

tas ou não”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Eu só queria lembrar 

o que foi posto pelo Dr. Gustavo, eu acho até que ele saiu 

do meet, mas foi sugerido, na verdade, ele trouxe como 

necessário que se conste também o termo ‘quilombola’, 

não somente negros e indígenas, mas quilombola também. 

Eu acho que é um ponto que deveria ser debatido”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “Prefeito, Dr. Arlindo. Nós va-

mos debater, até porque quando a Dra. Carol Souza infor-

mou que já tinha até sugerido a ela a necessidade de cons-

tar o quilombola. Nós voltaremos para esse tema, vamos 

só colocar os comentários que estão previamente coloca-

dos aqui na resolução e depois nós enfrentamos esse 

tema. Mas a proposta que tem aqui é que essa entrevista 

ou a comissão seja avaliada no regulamento próprio do 

concurso. É isso?”. Dr. Danilo Penha: “Minha preocupa-

ção, Presidente, é que um outro conselho pode não ter 

essa sensibilidade. Essa é minha maior preocupação. Não 

sei se vem ‘polui’ muito essa resolução se já fosse adicio-

nado no parágrafo que essa entrevista tem que ser feita 

dentro de alguma etapa do próprio concurso, para que 

evite esse ônus para o próprio beneficiário da cota. É o que 

ia sugerir”. Dra. Caroline Souza: “Eu acho que fica estra-

nho a gente regulamentar uma fase de um concurso numa 

resolução. A gente nem sabe quantas fases o concurso vai 

ter. lembra que no último teve a entrevista?” Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Por exemplo, os candidatos, por 

exemplo, que tem alguma deficiência, quando ele, essa de-

ficiência é constatada, o laudo é apresentado no momento 

da posse, salvo melhor juízo. Eu acredito que a gente 

possa usar a mesma regra”. Dr. Theo Eduardo Costa: 

“Sim, era isso que eu queria dizer. É que no momento da 

inscrição é apenas autodeclaração. Então ele não tem que 

se dirigir ao órgão para comprovar a sua etnia ou no caso 

a sua deficiência. E por meio de autodeclaração. O que 

ocorre é que na maioria dos concursos o que que eles fa-

zem? Deixa para a fase final, depois de sua aprovação e 

aí nesse momento abriria, no que seria a última fase, aí sim 

ele passaria ou por uma junta médica ou por um corpo so-

cial, não sei, que iria verificar a etnia, se ele está compatí-

vel com a autodeclaração. E, por exemplo, ‘ah, não está 

compatível com o que ele declarou lá no início’, aí ele seria 

excluído, abriria, inclusive há uma previsão de recurso so-

bre isso. Então o que eu acho que tem que estar realmente 

previsto no edital”. Dr. Danilo Penha: “Pois é, Dr. Theo, o 

meu ponto é que não está claro aqui qual vai ser o mo-

mento dessa entrevista, se vai ser na posse. O que está 

falando é que o candidato vai se autodeclarar e vai ser con-

vocado para uma entrevista especial com a comissão. Ok. 

Qual o momento dessa entrevista?”. Dra. Caroline Souza: 

“Na minha opinião, o regulamento, na minha opinião e da 
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Dri que apresentou a proposta, o regulamento irá prever 

todo o momento, a forma, qual essa forma de identificação, 

tudo isso deve constar no regulamento, a gente não quis 

colocar na resolução. Essa é a proposta que a gente apre-

sentou”.  Dr. Danilo Penha: “Eu acho que é claro que vai 

ter muito pormenor que vai ser previsto no próprio regula-

mento do concurso, mas esse quesito aqui me preocupa, 

porque outra versão do Conselho pode não ser sensível 

nesse caso e eu acho um ponto importante para deixar 

para regulamento de concurso, na minha opinião”.  Dr. Ar-

lindo Gonçalves: “Eu fiz uma sugestão aqui, eu não sei se 

chegou a ser ouvido, que se colocasse ‘o candidato que for 

aprovado’, eu acho que resolve esse problema, o candi-

dato aprovado no concurso”. Dr. Felipe Mestrinho: “Eu te-

nho sugestão. Eu concordo com essa preocupação do Da-

nilo, porque cada etapa do concurso envolve determinado 

gasto, um candidato que seja do interior do Estado ou de 

outros Estados da Federação vão ter um ônus a mais e 

também entendo ser difícil essa questão de a gente prever 

numa resolução a fase, porque cada concurso para mem-

bro, para servidor, para estagiário, tem peculiaridades es-

pecíficas que dificultam a gente definir agora. Então a mi-

nha sugestão é especificar no §3º que, dentre as funções 

da comissão especial, que seja colocado expressamente a 

atuação na elaboração do edital, já que a comissão vai ser 

composta por membros com fins específicos de zelar pela 

observação desses critérios, seria confiado a eles esse cui-

dado de analisar em qual fase, de que maneira esse ônus 

maior poderia ser mitigado, não sei se atenderia ao que o 

Danilo falou”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Pessoal, só 

destacar um ponto aqui. Eu entendo a preocupação do Da-

nilo e de todo mundo, mas eu acredito que o melhor cená-

rio seria deixar mesmo para o regulamento. E eu coloco 

isso porque quando o Conselho se reúne para discutir, 

para construir o regulamento, eu acho que é o momento 

mais próximo da efetiva realização do concurso, que ele 

fica mais palpável a definição de como vai ser essa entre-

vista. No cenário de hoje, nós temos, inclusive, os meios 

remotos ou não-presenciais para se fazer essa entrevista 

ou a entrevista pessoal ou até mesmo essa entrevista ser 

em uma fase do concurso, por exemplo, nosso concurso, 

o último concurso constou uma entrevista que antecedeu à 

prova oral, então pode ser em um período semelhante a 

esse, mas eu acho que essa construção fica mais fácil no 

momento da construção do regulamento do concurso. E di-

zer que a Comissão vai participar do Edital não é o melhor 

caminho, na medida em que o regulamento ou edital ante-

cede à definição da comissão, mas a matéria está em dis-

cussão, mas precisamos evoluir em relação a isso”. Em vo-

tação, o Colegiado decidiu, por maioria, que as condições 

da entrevista serão previstas no regulamento dos concur-

sos, vencido o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Danilo Germano 

Ribeiro Penha, que divergiu entendendo que a previsão de-

veria constar na presente resolução. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Prosseguindo, vamos ao §3º onde há uma 

manifestação trazida pelo Dr. Arlindo. Com a palavra”. Dr. 

Arlindo Gonçalves: “A redação originalmente não ficou 

muito clara falando ‘para cada concurso ou seleção pública 

será criada uma Comissão Especial composta por um De-

fensor Público mais dois membros com representatividade 
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de raça e atuação étnico-racial bom como idoneidade so-

cial reconhecida, todos indicados pelo Conselho Superior 

e designados pelo Defensor Público-Geral, garantindo-se 

à ADEPAM e à ESUDPAM a indicação de dois nomes’, aí 

eu fiz uma proposta no final. Eu entendo que a ideia foi 

assegurar que a ADEPAM poderia indicar um nome, a 

ESUDPAM poderia indicar um outro nome que seria apre-

ciado pelo Conselho Superior. Não sei se essa foi a ideia 

original. Enfim. Eu fiz uma sugestão aqui de redação”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok, Dr. Arlindo. Eu até copiei 

para a tela a sugestão de proposta. Em discussão”. Dr. Da-

nilo Penha: “Eu tenho uma pergunta. O que difere a tua 

sugestão da Dra. Pollyana, Dr. Arlindo?”. Dra. Pollyana Vi-

eira: “Na realidade, ele só separou em parágrafos para fi-

car mais claro, mas a redação continua com a mesma fina-

lidade, porque na original tinha mesmo essa confusão, não 

ficou claro se eles iam indicar, se era indicação direta, pa-

recia que era uma indicação direta”. Dr. Arlindo Gonçal-

ves: “Na redação original não ficou claro se eram 3 mem-

bros ou seriam 5 membros, realmente, ficou um pouco con-

fuso, aí eu fiz essa redação desmembrando para não ficar 

tão confuso, foi mais isso mesmo”. Em votação, todos con-

cordaram pela alteração, vencendo a proposta da Dra. 

Pollyana e rejeitada a proposta do Dr. Arlindo Gonçalves 

que desmembrava o parágrafo em dois, acompanhado pe-

los Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Leonardo Cunha e Silva 

de Aguiar, Dr. Marco Aurélio Martins da Silva, Dr. Danilo 

Germano Ribeiro Penha e Dr. Felipe Figueiredo Serejo 

Mestrinho. Dr. Danilo Penha: “Senhor Presidente, eu só 

tenho mais um ponto sobre esse parágrafo e eu gostaria 

de questionar a Dra. Carol. Carol, quando você coloca aqui 

que vai ser composta aqui por um Defensor Público e mais 

dois membros, eu entendi que era um defensor público e 

mais dois membros fora da Defensoria, é isso?”. Dra. Ca-

roline Souza: “Esses dois membros com representativi-

dade, atuação (INAUDÍVEL)”. Dr. Danilo Penha: “Eu dei 

uma relida agora e deu uma confundida aqui na minha ca-

beça porque a gente (INAUDÍVEL)”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Qual seria a proposta, Dr. Danilo?”. Dr. Da-

nilo Penha: “Depois de ‘mais dois membros’ colocar da 

sociedade civil organizada para que não fique confundindo 

com membro da Defensoria”. Aprovado por unanimidade. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Prosseguindo, nós temos 

o artigo 7º que fala do prazo, que foi uma manifestação, 

inclusive, também do Dr. Gustavo e do Dr. Arthur. O Dr. 

Gustavo sugeriu que se retirasse, o Dr. Arthur que hou-

vesse uma outra abordagem, talvez permitindo que se 

fosse por concursos ou alguma coisa nesse sentido. Está 

em discussão”. Dra. Pollyana Vieira: “Presidente, eu con-

cordo com as ponderações trazidas pelo Gustavo, eu acho 

que a gente ainda está muito longe de atingir essa igual-

dade que a gente almeja e eu acho que o Conselho Supe-

rior pode rever essa Resolução com o passar do tempo. 

Enquanto isso eu acho que não é pertinente colocar um 

prazo determinado”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Exata-

mente. Eu observei aqui também que é desejável que essa 

situação de vulnerabilidade seja transitória, espera-se que 

seja transitória, mas eu não consigo ver nenhuma vanta-

gem em já definir um prazo, estabelecer 10 anos, a gente 

tem realmente aí um herança do passado que já dura mais 
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de um século. Eu não vejo como que a gente poderia ter 

um avanço em estabelecer um limite. Eu acho que o Con-

selho pode rever a qualquer momento, essa possibilidade 

sempre vai existir, então eu acho que qualquer política in-

clusiva tem que ser mais elástica, tem que ser o mais 

abrangente possível, eu acho que não existe necessidade 

de a gente colocar essa restrição”. Dra. Caroline Souza: 

“Eu mantenho minha posição, Presidente. Pela pesquisa 

que eu fiz, pelo estudo que eu fiz, eu entendo que tem que 

ter prazo e eu tenho receio de alegarem alguma inconstitu-

cionalidade da norma, enfim. Eu mantenho a posição per-

mitindo a prorrogação sucessiva”. Dr. Marco Aurélio Mar-

tins: “Presidente, Conselheiros e Conselheiras, por se tra-

tar de política afirmativa e até por ter passado um pouqui-

nho na DAJAI, já estava até pensando nisso, até para evi-

tar alguns problemas futuros de impugnações, eu acho que 

é necessário o prazo sim. Gostaria que não fosse assim, 

mas ele é necessário e ainda entendo que isso pode até 

ser benéfico para nossa evolução institucional, para que a 

gente possa realinhar também não só a necessidade pror-

rogação dessa política afirmativa mas até os reflexos que 

isso surgiu na instituição. Acho que até historicamente vai 

ser muito para gente para que a gente tenha que reanalisar 

o que isso mudou na estrutura da Defensoria Pública, a 

necessidade, colocar isso historicamente em outro pata-

mar no futuro, espero que os paradigmas tenham mudado, 

eu sou favorável a manter o prazo na resolução”. Dra. 

Adriana Tenuta: “A nossa preocupação também quando 

da inserção desse prazo foi justamente evitar futuras im-

pugnações, nós levamos em consideração, já que não ti-

nha legislação estadual, a ADC 41 do STF e lá tem essa 

expressa referência. Então, por ser um cenário novo dentro 

da Defensoria, por ter uma vontade muito grande de que 

as coisas realmente aconteçam de forma direta, sem mui-

tas impugnações no certame, foi por isso que nós optamos. 

Lógico que, em um mundo ideal, eu também preferiria que 

não houvesse esse prazo, mas eu me filio a esse lado de 

tentar realmente ponderar e evitar futuras impugnações, 

pensar que nem todo mundo pensa de forma ampla e vol-

tada à política afirmativa”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Eu 

concordo, como a Dra. Adriana bem ponderou agora, por 

uma questão de evitar impugnações e por já ser tão clara 

lá na determinação que tem que ter um prazo por ser uma 

política afirmativa. Então eu concordo na manutenção do 

prazo, mas não dessa forma de anos. A gente poderia aca-

tar a sugestão do Dr. Arthur e colocar realmente pela vi-

gência durante os próximos 5 concursos, eu acho que seria 

mais benéfico e atenderia essa limitação prazal, que ela é 

exigida”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Só queria reiterar, eu 

acho que nós estamos pensando numa possibilidade de 

impugnação. Impugnação sempre vai poder ter, inclusive 

na própria redação como está, ela também pode ter algum 

questionamento, alguma indagação, alguma impugnação, 

sempre é possível. Quando faltar um dia para encerrar 

essa resolução, ela vai poder ser impugnada também e ela 

também vai poder ser revisada. A pretensão aqui é que ela 

seja o mínimo restritiva. Nós temos aí o próprio Estatuto da 

Igualdade Racial, a Lei Maria da Penha, são leis que pre-

tendem ser transitória, mas elas não têm um período de 
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vigência previsto, então entendo sinceramente que não fa-

ria, nesse sentido seria muito mais benéfico para essa po-

pulação vulnerável que nós queremos incluir, seria muito 

mais inclusivo se não estivesse previsto uma data para ter-

minar. A qualquer momento, é óbvio, o Conselho Superior 

pode reavaliar o que se ganhou, o que se ganhou, enfim, 

fazer uma apuração de quais as consequências dessa me-

dida afirmativa que se está propondo aqui. Daqui a 10 anos 

isso vai poder ser revisto, daqui a 5 concursos, mas eu en-

tendo que esse prazo não faz o menor sentido ser defi-

nido”. Em votação, por maioria, o Conselho votou pela ma-

nutenção do prazo de 10 anos. Dra. Kanthya Pinheiro de 

Miranda votou pela manutenção de prazo, mas por concur-

sos e não por anos. Vencidos os votos dos Exmos. Srs. 

Conselheiros Dr. Danilo Germano Ribeiro Penha, Dra. 

Pollyana Souza Vieira e Dr. Felipe Figueiredo Serejo Mes-

trinho. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “O último ponto é 

em relação à inclusão de Quilombolas. Em discussão”. 

Dra. Caroline Souza: “Nós conversamos sobre isso, não 

é Ricardo? À princípio, não estava no pedido. Na pesquisa 

que nós fizemos, que eu fiz com a Dri, a gente achou pou-

cos dados de comunidades quilombolas registradas, inclu-

sive critério para ele comprovar. A gente fez uma pequena 

pesquisa, mas de fato, como o Dr. Gustavo falou, me pa-

rece que o quantitativo é pouco de comunidades quilombo-

las registradas dentro do Estado. Então não traria tanto im-

pacto nesse percentual que a gente ficou com receio de 

atingir, mas que eu acho que é um mínimo, então eu não 

me oponho à inclusão desse grupo de quilombolas, só que 

aí teríamos que alterar o parágrafo não parte que fala da 

documentação, como é que ele comprovaria isso”. Presi-

dente. Dr. Ricardo Paiva: “Podemos incluir e homologar 

pelo grupo. Foi um ponto muito importante trazido pelo 

Gustavo, nós temo aqui, inclusive, o Quilombo de São Be-

nedito, segundo mais antigo do Brasil, e tivemos oportuni-

dade naquele curso que a ESUDPAM ofereceu em entre-

gar a eles as doações de cestas básicas, então muito per-

tinente a observação e acho que é importante a sua inclu-

são”. Aprovada por unanimidade a presente Resolução. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Quero agradecer mais 

uma vez a participação do Dr. Pedro da ANADEP pela par-

ticipação e contribuição. Agradecer ao Dr. Arthur que tam-

bém trouxe uma grande contribuição. Dr. Gustavo. Quero 

também fazer um agradecimento e parabenização especial 

a Dra. Carol Souza e Dra. Adriana pelo excelente e exímio 

trabalho, não tenho dúvidas que deve ter sido uma ativi-

dade de pesquisa porque identificar em todas as defenso-

rias do Brasil ou até mesmo na legislação federal e em ou-

tras instituições como o tema tratado e conseguir retratar 

isso nessa resolução não deve ter sido algo fácil, mas isso 

só mostra o valor e a competência dos membros do Con-

selho, da Carol e da Adriana, e a gente fica muito feliz”. Dr. 

Arthur Macedo: “Obrigado por disponibilizar a palavra. So-

mente agradecer o entendimento do Conselho Superior. 

Era uma proposta muito bem-quista por mim. Já desejava 

há um tempo, até que um dia tirei um tempo para levar esse 

assunto ao Conselho Superior. Gostei dos debates, acom-

panhei aqui atentamente, fico feliz até pela manutenção do 

prazo, embora não tenha sido acatada a sugestão, mas se 

tratando de política de cotas, a gente não pode deixar dar 
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um entendimento de que ela é uma coisa perene, então a 

gente precisa delimitar um prazo e precisa também que 

esse prazo seja revisto para ver se os objetivos foram al-

cançados ou não. Então parabenizo aí mais uma vez ao 

Conselho Superior e, como eu disse antes, hoje tinha tudo 

para ser um dia emblemático, então foi um dia emblemá-

tico, é um dia emblemático, e todos os defensores e defen-

soras, o Conselho Superior, estão de parabéns. Muito obri-

gado”. Dr. Gustavo Cardoso: “Na verdade, eu só queria 

parabenizar todo o Conselho, inclusive nas divergências, e 

não maturidade do debate que foi travado. Eu tenho cer-

teza que a gente, no meio de uma pandemia, no meio de 

uma crise humanitária, de saúde, social sem precedente, 

consegue dar algum alento. Essa decisão, por mais que 

tenha um prazo, vai ser reavaliada em 10 anos, o impacto 

dela sem dúvidas é de várias gerações, inclusive no im-

pacto de todas as pessoas que sustentam todo o serviço 

público, toda a estrutura do Estado e que, muitas vezes, 

olha para os prédios públicos, diante da desigualdade, e 

não tem senso de pertencimento. Hoje o filho do Seu João, 

a filha de Dona Maria, vai poder olhar para a Defensoria 

Pública e enxergar que um dia ela pode entrar, ela pode 

ser servidora, ela pode ser o que ela quiser, pode ser esta-

giário, estagiária, diante do que a gente vive. Então, não 

tenho como deixar de manifestar a felicidade. A gente entra 

com várias perspectivas diferentes, a gente trava alguns 

debates necessários na institucionalidade, mas algumas 

coisas certamente reafirma a nossa vontade de ser defen-

sor público. E hoje, como certeza, nas férias eu vou estar 

ainda mais feliz e parabenizar a Dra. Adriana, a Dra. Carol, 

que construíram com tanto carinho a Resolução, ficou re-

almente uma resolução muito boa, paradigmática, eu tenho 

certeza que a Defensoria Pública, cada vez mais, vai ser 

um lugar do povo e a mesma Defensoria que vem lutando 

pelo povo nesse momento tão difícil vai ser uma Defensoria 

ainda mais popular. Então um abraço a todos e a todas. 

Presidente, até logo”. Dra. Caroline Souza: “Eu queria dar 

só uma palavrinha, eu queria parabenizar o Arthur pelo 

nascimento do Benício, ele se antecipou, eu sei o quanto 

ele foi esperado por você e pela minha amada amiga La-

rissa e que ele venha para esse mundo fazer a diferença e 

que ele receba um mundo melhor, a gente está dando um 

passinho aqui, um passinho bem pequenininho, e, como a 

Lara falou, flamenguista”. Dra. Adriana Tenuta: “Real-

mente a gente deu um pequeno passo. Eu acho que tudo 

isso vai se concretizar com a edição do regulamento e da 

formulação do edital de um novo concurso que espero que 

não esteja longe, rezando aqui para que a gente tenha or-

çamento para nomear vários defensores e o próximo con-

curso já ser realizado com a política de cotas e também 

manifestar um acalanto para essa preocupação de que re-

almente esse conselho talvez não seja da época do con-

curso, mas nós continuaremos defensores, firmes aqui no 

propósito, na luta e na batalha por igualdade étnico-racial”. 

RETOMADA DE PAUTA. IV – RELATO DA SECRETÁRIA 

EXECUTIVA. Foi relatado que o pedido da Exma. Sra. 

Conselheira Dra. Caroline Pereira de Souza foi atendida 

pelo DTI e o site voltou ao formato antigo no espaço do 

Conselho Superior, mas ainda sem a possibilidade de 

PESQUISA/BUSCA. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO 
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SERVIDOR E DO CIDADÃO. Com a palavra, a Exma. Sra. 

Defensora Pública Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda: “Na 

verdade, eu só vim trazer uma situação, por isso eu quis 

me inscrever no Momento do Defensor por se tratar da ati-

vidade fim e da unidade respectiva na qual atuo. Eu acho 

que a Adriana que está aqui pode bem me ajudar porque a 

quantidade de processos que chega lá no DISK 129 e até 

reclamações realmente dos assistidos. Qual é nossa reali-

dade hoje da 13ª, 14ª e 15ª Defensoria Forense Família da 

Zona Leste? O nosso atendimento triplicou, quadriplicou, 

com os telefones e o TELEGRAM, tanto é que tenho toma-

dos algumas medidas, disponibilizado mais aparelhos tele-

fônicos, só que isso não tem feito frente à nossa demanda, 

a gente ainda continua com a demanda muito grande e 

para piorar, eu só queria trazer isso, nós estamos com qua-

dro deficiente de estagiários, tem estagiário com contrato 

vencendo em dezembro, e eu sei que tem concurso a ser 

realizado, mas tem esse delay, esse tempo que até ser 

chamado. Então a gente vai ter uma diminuição maior de 

estagiários, já temos uma estagiária que vai se desligar 

agora dia 30, já solicitei do Centro de Estágio também re-

sidente, porque nós só temos uma residente, que agora 

não é mais residente, é estagiária de pós-graduação, para 

as unidades, aí já solicitei uma para a 15ª. Então só apre-

sentar esse panorama de dificuldade, a gente precisar au-

mentar a estrutura para atender essa nova demanda de te-

lefone, de TELEGRAM, já que nosso trabalho está se con-

centrando agora em tempos de pandemia através do tele-

trabalho e do teleatendimento. Então a Dra. Adriana não 

me deixa mentir a dificuldade. Acho que até o próprio DISK, 

porque a gente tem recebido reclamação, ‘ah muito tempo 

demorando, não está atendendo’. Então a gente está com 

esse problema de estagiário, está saindo, está finalizando 

contrato e a gente não tem estagiário para repor e nem re-

sidente. O Centro de Estágio já me informou também que 

não tem o estagiário de pós-graduação à disposição. Então 

se chegar, Corregedor, Dr. Marco, reclamações, já até ex-

pus na correição sobre a nossa dificuldade, aumentou a 

demanda, a demora no atendimento, a demora na res-

posta, é por absoluta falta de estrutura nessa questão de 

falta de estagiário e estagiários de pós-graduação. Era o 

que queria expor”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Ok, 

obrigado, Dra. Kanthya”. IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉ-

RIAS: 1) PROCESSO Nº 20000.004XX0/2020-DPE/AM. 

INTERESSADA: CORREGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: 

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PAD. Distribuído, 

por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Felipe 

Figueiredo Serejo Mestrinho para relatoria. 2) PROCESSO 

Nº 2000.003851/2020-DPE/AM. INTERESSADO: RA-

FAEL ALBUQUERQUE MAIA. ASSUNTO: INGRESSO 

AO PROGRAMA ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr. Conse-

lheiro Dr. Theo Eduardo Ribeiro da Costa para relatoria. 

ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELI-

BERAÇÃO. 2) PROCESSO Nº 20000.005843/2020-

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

SUNTO: LISTA DE ANTIGUIDADE/RECLAMAÇÕES. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Nós publicamos a lista de 

antiguidade. Ela é publicada no início de cada ano e nós 

fizemos a republicação para abrir a promoção para a 1ª 
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Classe e nós tivemos duas impugnações. Uma impugna-

ção foi trazida pela Dra. Gabriela Gonçalves e a outra im-

pugnação foi apresentada pelo Dr. Eduardo Augusto da 

Silva Dias. A matéria está em discussão, eu só tenho um 

ponto para colocar é que, em relação ao requerimento da 

Dra. Gabriela, a regra em relação a ela para antiguidade, 

depois do tempo na carreira, é classificação no concurso 

de defensor público. Então acredito que a averbação ou 

não desses dia não vá trazer nenhum reflexo para a lista 

de antiguidade. E, em relação ao pedido trazido pelo De-

fensor Eduardo Augusto da Silva Dias, a lista foi publicada, 

salvo melhor juízo, no dia 14 de outubro e o pedido de aver-

bação dele é posterior à publicação da lista. Obviamente 

que existe uma data de corte, então, se a lista foi publicada, 

e ele pede averbação posterior, essa averbação posterior 

não pode, nesse ponto, trazer efeitos, porque senão a 

gente ficaria em uma insegurança, mas a matéria está em 

discussão”. Dra. Caroline Souza: “Eu não entendi, Ri-

cardo, qual é a peculiaridade do Eduardo, do prazo que 

você falou?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É que a lista 

foi publicada dia 14 de outubro e o requerimento, o pedido 

de averbação, é do dia 16 de outubro”. Dra. Caroline 

Souza: “Hum, ele pediu para averbar logo depois. Não teve 

erro no momento que ela foi publicada, né?” Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “exatamente, não houve erro na lista, 

até porque é obrigação do interessado o pedido de averba-

ção. A Administração não tem como descobrir que o servi-

dor, até porque é uma faculdade do servidor a averbação. 

Ele pode não querer averbar e, caso seja a contribuição 

para outro regime e tentar uma outra aposentadoria, isso 

varia de pessoa para pessoa. Então é esse o ponto e nós 

precisamos enfrentar essas duas impugnações para apro-

var ou não a lista de antiguidade”. Dr. Marco Aurélio: 

“Presidente, pela ordem, uma ponderação a fazer, inclu-

sive se o Conselho teria legitimidade de decidir sobre as 

impugnações porque está previsto tanto na lei quanto na 

resolução 04, já que essas impugnações são dirigidas ao 

DPG, então esse seria meu primeiro questionamento. En-

tão, caso houvesse um recurso da sua decisão, aí viria 

para nós, no Conselho. E, além dessa preliminar, como 

você destacou, gostaria de colocar uma outra ponderação, 

até para, no caso da Gabriela, até porque a Lei Comple-

mentar vai servir de desempate, caso seja necessário, 

como você colocou, não faria muita diferença, mas ela teve 

dia 17 do 6, ela pediu averbação de 1.995 dias e houve um 

equívoco na Administração e eles corrigiram posterior-

mente. Então, depois disso, dia 16, nesse mesmo dia que 

o Eduardo também protocolou, ela juntou uma outra Certi-

dão para aumentar para 2029 dias, aí essa outra situação 

que estaria extemporânea. Então seria essa situação da 

Gabriela, que a primeira teria sido colocada no dia 17 do 6 

e já estaria contando para essa lista, que não faria muita 

diferença, como o senhor colocou, e outro pedido, real-

mente, foi protocolado no dia 16 do 10, após a publicação 

da lista. Então seriam essas minhas ponderações, Presi-

dente”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigada, Dr. 

Marco Aurélio. O Dr. Marco Aurélio traz dois pontos. Um é 

que o recurso inicial previsto pela LC seria para o Defensor 

Público-Geral, mas a resolução 04 traz, quando trata da 

promoção, uma outra regra”. Dr. Marco Aurélio Martins: 

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: 2020-12-21 16:07:31
Foxit Reader Versão: 10.0.1

DEFENSORIA 
PUBLICA DO 
ESTADO DO 
AMAZONAS:

19421427000191



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2020                         Ano 6, Edição 1.368 Pág. 17/20 

 

 

 

 

“Ela traz, Excelência, que ‘publicada a lista de antiguidade 

caberá impugnação no prazo de 30 dias diretamente ao 

Defensor Público-Geral, que definirá controvérsias’, no §3º 

do artigo 4º”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Isso na Re-

solução?” Dr. Marco Aurélio Martins: “Na Lei Comple-

mentar isso está no artigo 59. Dispõe que ao Conselho 

cabe recurso sobre as reclamações que vão ser direciona-

das ao DPG”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu só vejo 

uma grande dificuldade porque nós temos duas normas na 

lei. Ela tem uma nas atribuições do Conselho Superior e aí 

ela está no inciso IV do artigo 18, que é ‘aprovar a lista de 

antiguidade dos membros da defensoria e decidir sobre as 

reclamações a elas concernentes’ e essa regra que impõe 

ao Defensor Público-Geral. Então nós temos duas regras. 

Uma que cabe ao Conselho e a outra dizendo que cabe ao 

Defensor Público-Geral”. Dr. Marco Aurélio Martins: 

“Uma outra ponderação, eu queria colocar, que o artigo 59 

da Lei Complementar faz parte do Capítulo da Promoção 

na Lei Complementar, ou seja, a regra normativa que nós 

temos está dentro do Capítulo de Promoção, que prevê di-

retamente ao Defensor Público-Geral essas reclamações. 

Então nós temos uma norma primária legal dentro da Lei 

Complementar, no artigo 59, que está regulamentando as 

promoções e aí me parece que no artigo 5º, no §2º, da 

nossa resolução deveria ser interpretado conforme”. Dra. 

Caroline Souza: “O artigo 14 do Regimento do Conselho 

fala que ‘compete ao Conselho Superior aprovar a lista de 

antiguidade dos membros da Defensoria Pública e decidir 

sobre as reclamações a elas concernentes’. Está no artigo 

14, inciso VI”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Então, Carol, a 

controvérsia que eu estou trazendo é que a Lei Comple-

mentar, quando ela fala no artigo 56, ela fala do Capítulo 

da Promoção e ela regulamenta a lista de antiguidade para 

promoção, dentro desse capítulo e na lei, ela coloca lá no 

artigo 59 que no mês de janeiro. O problema é que a gente 

está colocando uma regra normativa pelo Conselho, no re-

gimento interno e na Resolução 04, que uma normativi-

dade prevista ao Defensor Público-Geral está sendo dele-

gada ao Conselho Superior. Então seria a questão que eu 

teria colocado. Se a interpretação do Conselho for essa e 

eu ficar vencido nessa situação, aí eu tenho aquelas pon-

derações a respeito das datas que seguem a mesma coisa 

que o Ricardo”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito. 

Dr. Marco Aurélio, eu estava dando uma olhadinha aqui e 

eu me recordo que, quando da elaboração da proposta de 

resolução da promoção, essa questão nós colocamos aí 

seguindo art. 14, inciso VI, eu até havia lido e a Carol re-

forçou porque em uma análise inicial, e isso nós já identifi-

camos e já superamos em algumas situações, a regra do 

artigo 59 informa que a lista será aquela feita ao final o ano, 

que informa que ela vai ser publicada no mês de janeiro 

com prazo até 31 de dezembro, mas, muitas vezes, acon-

teceu o que aconteceu, por exemplo, com a Dra. Gabriela 

Gonçalves, com o Dr. Eduardo, de pedir a averbação no 

momento posterior e, se nós formos olhar tecnicamente, há 

uma alteração na lista de antiguidade. Então respeitar 

aquela lista que foi aprovada em 31 de dezembro não es-

taria, de fato, observando a antiguidade na carreira no mo-

mento da abertura do processo de promoção. Então, 

quando o artigo 59 traz essa regra, a ideia do legislador é 
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que anualmente seria feito um espelho e mostre isso para 

cada membro, mas nós fomos um pouquinho alpe, até se 

baseando na própria Emenda Constitucional 45, nas alte-

rações que foram feitas pelo artigo 134, observando um 

pouquinho o artigo 96 e 93 da Constituição Federal, que a 

gente aplica no que couber, e aí nós trouxemos uma regra 

na qual há uma atualização antes do processo de promo-

ção para que, antes de se fazer efetivamente se fazer a 

promoção, seja de fato seja respeitada a situação mais atu-

alizada em termos de antiguidade. Então foi nesse sentido 

que o Conselho deliberou naquela oportunidade para apro-

var essa regra. Lógico que nós estamos em um ambiente 

do Conselho, aqui é uma discussão sobre uma resolução 

do conselho, e a gente tem uma norma legal. A depender 

da interpretação, isso poderá trazer efeitos ou não, em que 

pese o resultado final da decisão do Defensor Público-Ge-

ral vá ser enfrentado pelo Conselho Superior. Então eu não 

vejo tanto prejuízo que isso traria para o processo. E tem 

outro ponto pra mim, que é fundamental, que é que ne-

nhum dos dois interessado está no quinto da lista de anti-

guidade para a promoção, então, qualquer alteração em 

relação ao tempo deles também não traria nenhum reflexo, 

mas eu acho que, de fato, a gente precisa debater o tema, 

olhar a resolução com um pouco mais de calma, até porque 

a questão que Vossa Excelência traz é uma questão mais 

complexa e que acredito que todos se debrucem de uma 

forma mais não especial, mas de uma forma mais pro-

funda”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Excelência, só para 

ponderar mais uma coisa, de fato não vai fazer muita dife-

rença nesse certame, mas o que chamou mais atenção é 

questão necessária de simetria entre a norma complemen-

tar e os nossos regramentos. Seria somente isso, Excelên-

cia, até mais”. Dra. Caroline Souza: “Essa lista foi publi-

cada para fins de promoção agora?”. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Isso. O ponto que traz aqui é que a resolu-

ção que trata a resolução traz um capítulo sobre a publica-

ção da lista toda vez que fosse abrir uma promoção”. Dra. 

Caroline Souza: “Isso lá na resolução das promoção, não 

é?”. Presidente, Dr. Ricardo:  “Isso. E o que o Dr. Marco 

Aurélio está trazendo é que o artigo 59 diz que a reclama-

ção primeiramente é encaminhada ao DPG e que, após 

isso, é que caberia ao conselho, na forma do §2º, do artigo 

59”. Dra. Caroline Souza: “Entendi. O recurso direto para 

o Conselho suprimiria então uma instância de recurso? 

Mas também aceleraria o processo de promoção, não é?”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Exatamente, mas a gente 

tem que enfrentar essa questão de ordem”. Dra. Kanthya 

Miranda: “Eu penso que a gente quer fazer uma pondera-

ção de interesses. A supressão dessa instância de passar 

pelo DPG e, no último caso, vim, vale mais do que adiantar 

o processo, traria algum prejuízo? Porque, como a Dra. Ca-

rol falou, ela aceleraria o processo de promoção e, em con-

trapartida, somando-se a isso, não vai ter nenhum prejuízo 

já que nenhum dos impugnantes vai constar no quinto da 

lista. Então acho que isso que a gente tem que ponderar, 

né?”. O Exmo. Sr. Presidente pediu vista do presente pro-

cesso. 3) PROCESSO Nº 20000.005737/2020-DPE/AM. 

INTERESSADO: DENISE D’ALBUQUERQUE VEIGA 

LIMA. ASSUNTO: AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBA-
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TÓRIO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. FELIPE FI-

GUEIREDO SEREJO MESTRINHO. Sem discussão, o Co-

legiado acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que votou pela 

confirmação na carreira da Defensora Pública Denise D’Al-

buquerque Veiga Lima, nos termos da primeira parte do art. 

16 da Resolução 040/2014 – CSDPE/AM. 4) PROCESSO 

Nº 20000.005739/2020-DPE/AM. INTERESSADO: MAR-

COS ROBERTO DAGNESSA TRIPPO. ASSUNTO: AVA-

LIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONSELHEIRA-

RELATORA: DRA. POLLYANA SOUZA VIEIRA. Sem dis-

cussão, o Colegiado acolheu, por unanimidade, o voto da 

Exma. Sra. Relatora que votou pela confirmação na car-

reira do Defensor Público Marcos Roberto D’Agnessa 

Trippo, nos termos da primeira parte do art. 16 da Resolu-

ção 040/2014 – CSDPE/AM. 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 TO-

DAS AS UNIDADES DA DPE/AM. CONSELHEIRA-RE-

LATORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA. 

PEDIDO DE VISTA: DR. RICARDO QUEIROZ DE PAIVA. 

Após a leitura do relatório do voto-vista, a Exma. Sra. Con-

selheira Dra. Pollyana Souza Vieira, autora do Requeri-

mento, se manifestou: “Então, senhor Presidente, e acom-

panhei pela internet porque eu estava de férias quando 

houve a discussão, mas eu acho que minha proposta foi 

atendida e eu considero bem pertinente as considerações 

feitas no voto complementar”. Após, o voto-vista, em dis-

cussão. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Como eu havia 

colocado, eu trago esse voto complementar. Primeiro eu 

concordo com o voto da relatora e com a proposta com 

esse ajuste apenas de no questionário haver especificação 

para o qual será coletado o dado bem como que o Comitê 

Gestor participe da implementação desse questionário, até 

para se observar que a Lei Geral de Proteção de Dados 

seja atendida. É nesse sentido. Em discussão”. Dra. 

Pollyana Vieira: “Presidente, é só na parte de monitora-

mento do seu voto mesmo, não necessariamente da reso-

lução, seria no primeiro momento de implantação que vai 

ter que ser no sistema SOLAR, então é um processo até 

um pouco lento, porque nem todas as defensorias ainda 

tem o SOLAR, e aí seria feito com monitoramento dessa 

equipe num primeiro momento? É isso mesmo ou entendi 

errado?”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Polly, o que que 

acontece? A gente tem uma Lei de Proteção aos Dados 

que já está vigente. Apenas as sanções dela ainda não são 

aplicáveis e a gente tem algumas regras para a coleta das 

informações e essa autorização e a forma de descarte es-

tão expressas lá na Lei, inclusive podendo ser sancionada 

a instituição, caso a gente não o faça” Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “A proposta, Dra. Pollyana, é só no sentido 

de que nós estamos aqui aprovando a resolução, ela pre-

cisa ser instrumentalizada e entrar em vigor efetivamente 

e que essa implementação seja acompanhada pelo Comitê 

Gestor para que ele faça toda a avaliação. E isso é algo, 

Dra. Pollyana, que nós já estamos fazendo. Então o Comitê 
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Gestor já está fazendo esse trabalho porque nós precisa-

mos nos adequar a LGPD, inclusive ela traz, como o Marco 

bem colocou, algumas sanções e a gente precisa evitar 

que a Defensoria seja sancionada em alguma infração em 

relação à LGPD. Mas, em relação ao SOLAR, ele já traz 

todo esse questionário, essas perguntas todas já estão no 

SOLAR. Lógico que a gente vai precisar fazer alguns ajus-

tes e, no momento da coleta dos dados, a gente vai preci-

sar fazer esse reforço de explicar para o assistido a razão 

pela qual nós estamos coletando esse dado e que ele pode 

se opor a informar, se ele não quiser, ele não é cobrado”. 

Em votação, o Colegiado acolheu, por unanimidade, o voto 

da Exma. Sra. Relator com o voto complementar apresen-

tado na presente reunião, que sugeriu que conste expres-

samente a razão descrita no artigo 3º, §1º da minuta da 

Resolução, qual seja, “para fins de pesquisa e organização 

de projeto ou políticas em prol do assistido e,  quanto ao 

restante do teor do questionário, entendo que atende aos 

requisitos legais notadamente porque traz a questão do 

consentimento e autorização da coleta e do uso da infor-

mação, conforme artigo 7º, I da Lei nº 13.709/2018, ressal-

tando, todavia, que concomitante a institucionalização da 

coleta dos dados, é primordial desenvolver os mecanismos 

de tratamento, armazenamento, descarte e demais práti-

cas relativas as informações coletadas não apenas como 

modo de efetivar o desenvolvimento das políticas públicas 

bem como, para que sejam observadas fielmente as deter-

minações legais e evitem-se as sanções cabíveis ao caso., 

razão pela qual, recomendou que as atividades prévias de 

implantação e início da prática sejam autorizadas e acom-

panhadas pelo Comitê Gestor da Proteção de Dados. 

Aprovada ainda, por unanimidade, a Resolução perti-

nente”. 6) PROCESSO Nº 20000.006765/2020-DPE/AM. 

INTERESSADA: CONSELHEIRA CAROLINE PEREIRA 

DE SOUZA. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

Nº 004/2012-CSDPE/AM. Explicou a Exma Sra. Conse-

lheira Dra. Caroline Souza: “O objetivo é adequar o Regi-

mento para evitar aquela situação que aconteceu na última 

reunião, do término de mandato, e uma outra situação que 

a gente praticava há muito tempo, mas não estava ex-

presso dessa forma na resolução, que, quando era pedido 

de conselheiro, já entrava direto como matéria a ser deli-

berada, não passava pela distribuição. Então a proposta é 

essa”. Resolução aprovada por unanimidade. 7) PRO-

CESSO Nº 20000.005939/2020-DPE/AM. INTERES-

SADO: 1ª DEFENSORIA PÚBLICA ESPECIALIZADA EM 

ATENDIMENTO DE INTERESSES COLETIVOS. AS-

SUNTO: REVISÃO DE METAS. CONSELHEIRO-RELA-

TOR: DR. DANILO GERMANO RIBEIRO PENHA. Sem 

discussão, acolhido, por unanimidade, o voto do Exmo. Sr. 

Relator que votou pelo indeferimento do pleito principal do 

recorrente, acolhendo, contudo, o pedido subsidiário, redu-

zindo as metas trimestrais de atuação extrajudicial da De-

fensoria Pública de 1ª Instância em Interesses Coletivos 

para 20 (vinte) atos. E por não haver mais nada a ser dis-

cutido, o Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu 

a presente sessão por encerrada, às 16:35h. Eu, Erika Ser-

rão Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, 

digitei a presente ata, que vai por todos assinadas.  
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