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Processo n.º 20000.001704/2020-69
Interessada: Dra. Carolina Matos Carvalho Norões
Assunto: Solicitação de es'mulo aperfeiçoamento.

VOTO n.º 002.2020.TNR.CSDPE

Relatório

Trata-se de pedido realizado pela Defensora Pública Carolina Matos

Carvalho Norões para inclusão no Programa de Es'mulo ao Aperfeiçoamento, em

virtude de ingresso no curso Mestrado Profissional em Direito e Gestão de Conflitos

da Universidade de Fortaleza.

Realizou-se a devida instrução pela Diretoria Administra;va às fls.

16-23, bem como Manifestação da Diretoria Financeira às fls. 24-25.

No  entanto,  verificou-se  a  ausência  de  documentação  para

cumprimento  integral  do  art.  3°,  parágrafo  único  da  Resolução  n°  019/2013  –

CSDPEAM, bem como de instrumento contratual da interessada com o Programa de

Pós-graduação strictu sensu Mestrado Profissional em Direito e Gestão de conflitos

da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, o cronograma de aulas do respec;vo curso e

o comprovante de matrícula no curso de mestrado e,  ainda,  de manifestação da

Corregedoria  Geral,  conforme  previsto  no  art.  5°  da  Resolução  n°

019/2013-CSDPE/AM.

Em  razão  disso,  na  Sessão  Ordinária  do  Conselho  Superior  da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, realizada no dia 24 de abril de 2020, o

colegiado  decidiu  por  unanimidade  a  baixa  do  processo  para  cumprimento  de

diligências (Extrato da Ata no DOE/DPE/AM, Ano 6, Edição 1.225 Pág. 6/7).
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No dia 22 de julho de 2020, após as diligências solicitadas serem

devidamente cumpridas, recebi o presente processo para elaboração de novo voto.

É o relatório.

Voto

O Conselho Superior por meio do processo nº 20000.011079/2019-

20, de interesse da Defensora Pública Dra. Ellen Cris;ne Alves de Melo, reconheceu a

atribuição  do  Defensor  Público-Geral  para  ordenar  e  administrar  despesas

orçamentárias  e  financeiras  no  âmbito  da  DPE/AM,  incluindo-se  despesas  do

FUNDEP, conforme legislação fiscal em vigor. 

O Conselho entendeu ainda que o Colegiado fará a análise de se o

candidato  atende  aos  requisitos  previstos  na  Resolução  nº  019/2013,  para  após

encaminhar para decisão, por conveniência e oportunidade do DPG, se será deferido

ou não o reembolso.

Assim, o presente voto considera tão somente o preenchimento

dos requisitos previstos na Resolução nº 019/2013.

O art. 2° da Resolução exige, como critérios de habilitação, que o

requerente da inscrição no Programa possua mais de cinco anos no exercício do

cargo e que a frequência no curso dar-se-á sem prejuízo das funções ins;tucionais.

Da análise da ficha funcional da interessada, ora juntada aos autos, verifico que esta

cumpre com o requisito ora levantado, vez que tomou posse em 15/10/2013. 

Sobre  a  inexistência  de  prejuízo  às  funções  ins;tucionais,  a

interessada informou que as aulas do curso ocorreriam uma vez por mês na cidade
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de  Fortaleza  e  em  horários  diversos  aos  de  expediente  defensorial,  assim,  não

gerariam prejuízos às a;vidades desempenhadas. 

Os requisitos referentes ao curso e a ins;tuição de ensino escolhida

pela  pleiteante,  elencados  no  art.  30  da  Resolução  em  comento,  estariam

plenamente sa;sfeitos, conforme demonstra o teor de fls. 62, indicando pontuação

3  (três)  na  CAPES,  além  do  contrato  de  prestação  de  serviços  educacionais,

declaração de matrícula e dados básicos do programa e outros, já destacados.

 O art. 5°, incisos II a IV do Regulamento, dispõem sobre critérios de

julgamento e preferência, aplicáveis sobretudo se houver concorrência por vagas no

Programa.  Segundo  a  ficha funcional  da  interessada,  esta  não  foi  anteriormente

beneficiada pelo Programa. 

Para  fins  de  aferição  de  sua  an;guidade  na  carreira,  caso  seja

necessária, deve ser considerada a data da posse, qual seja, a de 15/10/2013. 

Sobre a existência de relação entre a área do curso e as atribuições

funcionais da pleiteante, acordo que o curso é da área de gestão de conflitos, de

modo  que  o  foco  gira  em  torno  do  acesso  à  jus;ça,  de  plena  competência

cons;tucional da Defensoria Pública, no manejo das relações humano-assistenciais.

Por fim, a interessada encaminhou a assinatura do compromisso

previsto  no art.  9,  VII  da  Resolução  n°019/2013,  conforme solicitado  no  parecer

emi;do pela Corregedoria Geral, preenchendo assim todos os requisitos necessários

para ingresso no programa de es'mulo ao aperfeiçoamento.

 

Conclusão

Ante o exposto, voto da seguinte forma:
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1. Observa-se o preenchimentos de todos os requisitos previstos

na Resolução nº 019/2013, mo;vo pelo qual voto no sen;do

de reconhecer essa condição fá;ca pela Requerente;

2. Encaminhe-se  ao  Defensor  Público-Geral  para  deliberação

sobre  a  conveniência  e  disponibilidade  orçamentária  para

atendimento do pedido.

É o voto.

THIAGO NOBRE ROSAS

Defensor Público - Conselheiro nato
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