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antecedência mínima de 30 

(trinta) dias do término do 

prazo de vigência do Termo 

de Compromisso, a matrícula 

em novo curso compatível 

com a respectiva modalidade 

de estágio. (NR) 

Ar.t 2º Ficam revogadas, a contar de 01/10/2020, as 

Resoluções nº 03/2017-CSDPE/AM e  nº 10/2020-

CSDPE/AM e, portanto, extinto o Programa de 

Residência Jurídica no âmbito da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas.  

Parágrafo único. Os residentes que atualmente estão 

inscritos no programa de residência ficam 

automaticamente convertidos em estagiários de pós-

graduação, devendo comprovar matrícula em curso de 

pós-graduação até o dia 01/11/2020, sob pena de 

desligamento, observando-se o limite máximo de 2 (dois) 

anos, computando-se, para este fim, o período de 

exercício no Programa de Residência Jurídica.  

Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM ela-
borará texto consolidado da Resolução n.º 010/2019-
CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente, e con-
solidará no sítio Eletrônico da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Manaus, 23 de Setembro de 2020. 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ES-

TADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 9 DE 
SETEMBRO DE 2020 

 
Aos nove dias do mês de setembro 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 Dr. Péricles Duarte de Souza 

Junior (em substituição à Exma. Sra. Corregedora-Geral 

Dra. Melissa Souza Credie Borborema), pela 1ª Classe:  

Dr. Marco Aurélio Martins da Silva e Dra. Adriana Mon-

teiro Ramos Tenuta; 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 – 

ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Arlindo Gon-

çalves dos Santos Neto. Presente exclusivamente para o 

item 1 da Ordem do Dia, o Exmo. Sr. Conselheiro Su-

plente Dr. Diêgo Luiz Castro Silva. Presentes os Exmos. 
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Srs. Defensores Públicos Dra. Natasha Yukiê Hara de 

Oliveira, Dr. Vitor Montenegro, Dra. Dâmea Mourão. 

Constatado o quórum regular de funcionamento do Ór-

gão Colegiado, foi declarada aberta a Reunião e o Con-

selho passou a deliberar. EXPEDIENTE. I – APROVA-

ÇÃO DA ATA DA 16ª RO – 2020; 5ª E 6ª ATAS EXCLU-

SIVAS – 2020. Aprovadas. II - COMUNICAÇÕES DO 

PRESIDENTE E DOS CONSELHEIROS. O Presidente 

iniciou a reunião declarando: “Como havia dito na reunião 

anterior, estamos dando continuidade ao processo de re-

tomada gradual dos atendimentos e no dia 14 de setem-

bro será retomado o atendimento inicial da área cível. Ti-

vemos uma reunião semana passada para tratar com os 

colegas, apresentar o plano de retomada gradual e eu 

acredito que dia 14 já esteja tudo ok para essa retomada 

presencial. Nós já vamos ter a retomada tanto da inicial 

de Família, que é o térreo, o primeiro andar, que é inicial 

Cível, e a gente acredita que daqui a duas semanas nós 

já devemos estar tratando a retomada do segundo andar, 

que é o de forense Cível. Além disso, nós estamos pre-

parando o Auditório para ser uma sala de apoio para 

aqueles defensores que estejam com alguma dificuldade, 

além de uma estrutura que vai disponibilizada aos assis-

tidos, mas uma pouco mais para frente a gente pode dar 

mais detalhes”. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DIS-

CUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 

20000.004433/2020-DPE/AM. INTERESSADO: NA-

TASHA YUKIE HARA DE OLIVEIRA. ASSUNTO: 

APROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONSE-

LHEIRO-RELATOR: DR. DIEGO LUIZ CASTRO SILVA. 

Presente na presente sessão a defensora pública inte-

ressada do Processo, mas esta declinou de se manifes-

tar. Após lido o Relatório e o voto, o Colegiado passou a 

votar, vez que não houve deliberações. Por unanimidade, 

o Conselho acolheu o voto do Exmo. Sr. Relator que vo-

tou no sentido de confirmação do membro, Defensora 

Pública Natasha Yukie Hara de Oliveira, na carreira de 

Defensor Público do quadro da Defensoria Pública do Es-

tado do Amazonas. Com a palavra, o Exmo. Sr. Presi-

dente. Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, se manifestou: “Pa-

rabéns, Dra. Natasha, confirmada na carreira. Dra. Na-

tasha está de saída da Defensoria. Quero aproveitar para 

desejar sucesso nessa nova caminhada e é uma semen-

tinha da Defensoria Pública que a gente vai colocar na 

PGE. O que precisar a Defensoria está à disposição”. 

Dra. Natasha Hara: “Eu que agradeço, Ricardo. Obri-

gada, gente”. 2) PROCESSO Nº 20000.006135/2019-

DPE/AM. INTERESSADO: VITOR DE OLIVEIRA MON-

TENEGRO. ASSUNTO: ALTERAÇÃO DA RESOLU-

ÇÃO Nº 004/2019-CSDPE/AM. CONSELHEIRA-RELA-

TORA: DRA. KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA. PE-

DIDO DE VISTA: DR. THIAGO NOBRE ROSAS. Em seu 

voto-vista, o Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Thiago Nobre Ro-

sas votou em consonância com a relatoria, para deferir o 

pedido, sem prejuízo de posterior proposição para equilí-

brio de atribuições na seara das defensorias de família 

com atuação forense. Não houve discussão. Em votação, 

o Colegiado acolheu, por unanimidade, o voto da Exma. 

Sra. Relatora que votou pelo acolhimento do pedido, para 

retirar da 26 ͣ DP de 1 ͣ Instância de Família a atribuição de 
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acompanhamento processual pelo polo passivo dos fei-

tos que tramitam no Núcleo de Conciliação das Varas de 

família e retornar esta competência para a 23 ͣ DP de 1 ͣ 

Instância de Família, a qual ficará responsável então pelo 

ativo e passivo dos feitos que tramitam no CEJUSC-FA-

MÍLIA. Dr. Vitor Montenegro: “Colegas, muito obrigado, 

acho que o pleito foi atendido e a vida que segue tudo em 

paz e boa reunião”. Dra. Kanthya Pinheiro: “Dr. Ricardo, 

como foi aprovado, vai ter que ter um alteração na Reso-

lução, aí teria que fazer a minuta da alteração. Faz pelo 

voto da relatoria ou de quem pediu vista?” Presidente, 

Dr. Ricardo Paiva: “Pelo voto da Relatoria, no caso”. 

Dra. Kanthya Pinheiro: “Tá, então eu já vou fazer a mi-

nuta, a proposta de alteração e já apresento na próxima 

reunião”. INVERSÃO DE PAUTA. 3) PROCESSO Nº 

200000.005095/2020-DPE/AM. INTERESSADO: DE-

FENSORIA-GERAL. ASSUNTO: MINUTA DE RESOLU-

ÇÃO CRIANDO O NUDECON. PRESIDENTE, DR. RI-

CARDO PAIVA: “Bem, pessoal, como vem acontecendo 

há algum tempo, a Administração tem encampado e tem 

procurado fortalecer a atuação especializada da Defen-

soria Pública e, nesse sentido, hoje nós estamos pro-

pondo duas minutas de resolução, a do NUDECON e a 

do NUMAF. Essa agora é a do NUDECON. A ideia é criar 

um núcleo para gente poder fortalecer a nossa atuação 

na área do consumidor e na área fundiária. Submeti a 

Vossas Excelências a minuta e vamos analisar. A gente 

tem um questionamento no artigo 3º trazido pela Dra. 

Pollyana”. Dra. Pollyana Vieira: “Olá, boa tarde a todos 

e a todas. Bom, eu fiz essa sugestão por conta das outras 

Resoluções que a gente já tem, tanto do NUDEM como 

do NUDECA. Então eu achei que ficaria melhor colocar 

ao invés de vincular a Coordenação a necessariamente 

a um membro titular de atuação especializada a só no-

meação do Defensor Público-Geral, esse no caput, né? 

E aí é isso, mas está em discussão, foi só uma sugestão”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Essa sugestão que a 

Defensoria-Geral trouxe é similar com o que está na Sa-

úde e na Mediação. Aí a ideia de a gente colocar que 

seria um do Núcleo é até mesmo uma forma de garantir 

autonomia, de Defensor-Geral que estiver colocar ali um 

interventor para acabar com a atuação daquele Núcleo, 

né, então a gente vê isso com muita preocupação. Então 

foi nesse sentido que a Administração, nessas duas últi-

mas propostas, trouxe que seria alguém da área. Mas, 

lógico, isso está em discussão. É importante aqui ouvir a 

opinião de todos e todas para gente chegar no melhor 

cenário. Está em discussão”. Dra. Pollyana Vieira: 

“Nesse cenário, inclusive, Ricardo, a gente pressupõe 

que quem está na Especializada, ou seja o titular, tenha 

afinidade com a causa. Então faz sentido. Foi só uma su-

gestão mesmo porque, se eu não me engano, do NU-

DECA não tem essa vinculação e eu acho interessante, 

mas, enfim, foi só uma sugestão”. Dra. Kanthya Pi-

nheiro: “Eu concordo com a sugestão da Polly, até por-

que fica uma padronização das Resoluções dos outros 

Núcleos. Então eu acho pertinente. Eu concordo com a 

sugestão da Pollyana”. Dr. Thiago Rosas: “No caso, 

como nós pensamos na Resolução, Colegas, foi no sen-
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tido de evitar alguma situação no futuro de onde o Defen-

sor Público-Geral possa causar algum tipo de interven-

ção no Núcleo. Então com a moldura dos membros que 

poderiam ser Coordenadores a gente já limitaria um 

pouco essa atuação. Eu sei que a Pollyana pautou como 

sugestão, está mesmo na outra Resolução, é verdade, 

mas na da Saúde e na da Mediação nós já trabalhamos 

nesse ponto para que fique alguém da Especializada. Te-

mos todo o respeito pelos colegas, qualquer um que ve-

nha a desempenhar uma função dessa fará um bom tra-

balho, mas, a fim de evitar qualquer tipo de situação 

constrangedora no futuro, eu sugiro, como a Pollyana 

também sugere, que se deixe com os Defensores da Es-

pecializada. Até porque esses Núcleos vão crescer no fu-

turo, terão mais dois, três, enfim, teremos opções de es-

colha para a Coordenação. Esse é meu posicionamento. 

Obrigado”. Dra. Caroline Souza: “Só pontuando que a 

redação está similar às resoluções que a gente tem apro-

vado esse ano, que a gente minutou exatamente em cima 

da saúde, as adequações. Então eu concordo com o Thi-

ago”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “De qualquer 

forma, por um caminho ou pelo outro, é importante que 

nós possamos atualizar as outras minutas, sendo só para 

o núcleo preferencialmente é importante ter uniformi-

dade. Então, de um forma ou de outra, a gente vai preci-

sar rever ou as duas minutas do ano passado ou as duas 

desse ano. Algum outro colega para discussão?”. Dr. Fe-

lipe Mestrinho: “Eu sou favorável em manter nessa es-

pecífica a redação original. Eu acho que a experiência 

dos colegas que estão à frente conta muito para exercer 

da melhor forma possível a atuação da Coordenação. En-

tão acho importante privilegiar a experiência e a atuação, 

a especialização de quem já está na área”. Dra. Dâmea 

Mourão: “Presidente, é que essa seria uma das conside-

rações que eu faria no Momento do Defensor, então eu 

só gostaria de sugerir. Eu entendo que realmente presti-

gia a autonomia dos titulares essa previsão. Então eu 

também gostaria de contribuir nesse sentido porque era 

uma das manifestações que eu faria nesse sentido”. Pre-

sidente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito, obrigado a Dra. 

Dâmea, então vamos colocar em votação”. Em votação, 

por maioria, o Colegiado acolheu o encaminhamento tra-

zido pela Exma. Sra. Conselheira Dra. Pollyana Vieira de 

alteração da redação para que a escolha do Coordenador 

seja “preferencialmente” entre os membros titulares dos 

órgãos de atuação que compõem o núcleo, vencidos os 

votos dos Exmos. Srs. Conselheiros Dr. Felipe Mestrinho, 

Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior, Dra. Caroline Pe-

reira, Dr. Thiago Rosas e Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, 

que votaram pela redação original que previa a nomea-

ção entre os membros titulares da Especializada. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “No §1º tem outro ponto, né, 

Dra. Pollyana?” Dra. Pollyana Vieira: “Na realidade, ele 

acompanha o caput. Então se houve alteração no afasta-

mento também não pode vincular a um membro titular e 

sim por designação”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“§2º eu acredito que isso seja decorrência lógica da Lei”. 

Dra. Pollyana Vieira: “Tudo bem. É porque tinha nas ou-

tras e aí eu coloquei”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“No caso, essas sugestões você pegou nas Resoluçãos 
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do NUDEM e do NUDECA, é isso?”. Dra. Pollyana Vi-

eira: “Do NUDEM e do NUDECA, isso. E de outras Re-

soluções”. Dra. Caroline Souza: “Eu acho que do NU-

DECA, essa Resolução foi feita em cima da do NUDECA, 

então não tem essa previsão. Pode ter sido das resolu-

ções aprovadas ano passado, né?”. Dra. Pollyana 

Souza: “Não, foi do NUDECA que está publicado no Di-

ário”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É que tem o do 

NUDESA, da Saúde”. Dra. Pollyana Vieira: “Não, é do 

NUDECA, que é da Criança e do Adolescente, artigo 7º, 

§1º. O Ricardo tem razão, decorre da Lei. Eu acho que 

foi mais para deixar expresso mesmo”. Presidente, Dr. 

Ricardo Paiva: “Eu prefiro que, nesse caso, a gente não 

coloque”. Todos concordaram com a retirada. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “O §4º também vem de lá, 

Pollyana?” Dra. Pollyana Vieira: “Essa questão é do in-

terior, né? Eventual conflito de atribuição com as Defen-

sorias do interior e os Polos”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Eu só vejo um problema aí que é o Defensor Na-

tural, né? A ideia seria o Núcleo teria atuação em âmbito 

de todo o Estado?” Dra. Pollyana Vieira: “Sim”. Presi-

dente, Dr. Ricardo Paiva: “É, mas lá se eu tiver o De-

fensor Público natural tendo atuado ele vai estar pre-

vento”. Dra. Dâmea Mourão: “Presidente, é porque é as-

sim. São as mesmas sugestões que constam de altera-

ção do NUMAF, então eu também gostaria de pedir a pa-

lavra nesse sentido. Eu vejo com preocupação essa su-

gestão também em nome do princípio do Defensor Natu-

ral e pode até atingir também a questão da inamovibili-

dade. Eu acho que pode haver um auxílio aos colegas do 

interior, mas nesse sentido que poderá excepcional-

mente ser designado para demandas específicas, eu 

acho preocupante”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “A 

designação especial pode acontecer, quanto a isso não 

há problema nenhum, a única preocupação que a gente 

tem que ver se isso não é forma, como a Dra. Dâmea 

colocou, de ferir o defensor natural, em que pese não 

afastar a atuação do defensor natural. Mas eu acredito 

que a nossa ideia foi no sentido de que os órgãos fizes-

sem um intercâmbio, que eles trabalhassem no compar-

tilhamento e na resolução, um pouco mais lá embaixo, eu 

acho que a gente até coloca algo nesse sentido, quando 

a gente vem falando de fomentar o intercâmbio”. Dra. Dâ-

mea Mourão: “Mas seria nesse sentido de auxílio, né?”.  

Dra. Pollyana Vieira: “Mas, assim, nessa questão, já que 

vocês conseguem visualizar um problema aí, tudo bem 

de tirar. Foi uma sugestão e eu vi só nessa parte do au-

xílio mesmo”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É, e é im-

portante mesmo, Dra. Pollyana. Eu acredito que o auxílio 

passa lá pela competência do Núcleo e do próprio Coor-

denador, que a gente fomenta o intercâmbio, o apoio, en-

tão eu acho que a gente teria atingido isso”. Dra. Caro-

line Souza: “Eu só queria contextualizar que o Conselho 

passado aprovou algumas resoluções e, Ricardo, você 

estava lá, você vai lembrar, foi dividido essa divisão de 

trabalho, de apresentação de propostas pela Comissão e 

a gente teve algum problema, tanto que atrasou. E aí que 

não houve de fato uma padronização nas resoluções, en-

tão elas vêm de modo diferente como a Polly falou. Eu 

confundi NUDESA com NUDECA aqui. Mas tem coisa 
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que a gente já aprovou nesse Conselho que reflete no 

que de fato existia nas outras reuniões como aquele ar-

tigo primeiro. Então eu acho que a gente só tem que de-

finir qual o padrão de núcleo que a gente quer porque a 

Resolução da Saúde está de uma forma, a da Concilia-

ção está de outra, já aprovadas nesse Conselho. Então 

é só para gente prestar atenção nisso porque a gente 

aprovou outras resoluções, outros Núcleos com disposi-

tivos diversos que trarão um impacto bem grande. Então 

é só para gente se atentar a isso aqui, nesse momento”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dra. Carol. 

É, de fato é importante que a gente siga um rumo. Como 

eu disse no início, se nós votarmos uma, a gente precisa 

seguir, até para dar tranquilidade, até mesmo na constru-

ção das Resoluções e eu coloco isso de uma forma muito 

transparente, que, para trazer essas duas resoluções, eu 

servi de base as duas últimas porque foi aprovado e, ali, 

nós entendemos que era o caminho natural, senão a 

gente vai ficar nessas resoluções sempre voltando nos 

assuntos. De qualquer forma, a gente precisa só pontuar 

que, por um caminho ou pelo outro, o importante é que a 

gente adeque todas as resoluções para deixar num único 

caminho: ou vai ser um membro titular daquela defenso-

ria, ou preferencialmente alguém designado, preferenci-

almente do núcleo, só nesse sentido. Então o §3º nós va-

mos retirar e o §4º, no caso, ele fala ‘atuação do Defensor 

designado para coordenar o núcleo preservará a do De-

fensor Natural’. Eu acredito que isso esteja também na 

resolução do ano passado. Alguém se opõe a inclusão 

desse artigo?”. Dra. Pollyana Vieira: “Porque assim, Ri-

cardo. Eu penso que pode haver eventualmente uma dis-

cordância entre o coordenador e o defensor titular de de-

terminada defensoria. Aí, por exemplo, o Coordenador 

vai lá e quer assinar uma petição relacionada a Defenso-

ria X, aí essa concordância expressa eu acho que é, por 

exemplo, para os dois assinarem juntos, entendeu? Para 

não ter uma interposição de uma vontade do coordena-

dor que não está relacionada à vontade do membro”. Dr. 

Theo Eduardo Ribeiro: “Presidente, pela ordem. Na al-

teração do caput, como essa minuta não encerrou ainda 

por completo, eu vou seguir a redação original porque na 

primeira vez que eu li eu achei que o voto da Pollyana era 

no sentido de preservar quem era o titular, mas, na ver-

dade, do jeito que ficou não vai preservar, pode ser qual-

quer pessoa, não é isso? Então, por isso que fiquei na 

dúvida quando o Thiago mencionou a preservação da ti-

tularidade do Membro. É por conta da palavra ‘preferen-

cialmente’, é isso?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “É, 

exatamente isso. Pela sugestão proposta aqui, que é a 

minuta lá do NUDEM e do NUDECA, que foram aprova-

das ano passado, o coordenador pode ser qualquer de-

fensor, porque ele diz que preferencialmente deva ser o 

defensor do núcleo, mas foi até nesse sentido a minha 

manifestação. Por essa proposta aqui fica qualquer pes-

soa podendo ser o coordenador, pelo que foi aprovado. 

O que foi proposto é que ficasse só entre os titulares das 

defensorias que fazem parte do núcleo, até como uma 

forma de preservar ali a independência das pessoas que 

estão afetas à matéria e impedir que futuramente, por 
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exemplo, um defensor-geral colocasse lá no núcleo de 

atendimento prisional um coordenador que fosse de fora, 

até mesmo para atrapalhar a condução das atividades de 

quem está à frente. Então foi nesse sentido”. Dr. Theo 

Eduardo Ribeiro: “Então é a redação original. Para pre-

servar a titularidade aí do Membro e não haver nenhum 

tipo de interferência dentro do núcleo”. Votação reto-

mada. Por maioria, o colegiado votou pela redação origi-

nal em que o Coordenador será escolhido entre os de-

fensores públicos titulares das defensorias, vencida pro-

posta da Exma. Sra. Conselheira Dra. Pollyana Vieira, 

que votou pela escolha ‘preferencial’ entre os membros 

titulares, acompanhada pelos Exmos. Srs. Defensores 

Públicos Dr. Kanthya Pinheiro de Miranda e Dr. Danilo 

Germano Ribeiro Penha. Dr. Felipe Mestrinho: “Presi-

dente, o §1º voltou ao original então? Eu tinha até per-

guntado a quantidade de membros porque talvez seja in-

teressante deixar, ao menos na questão da substituição, 

a hipótese, pensar na hipótese na qual nenhum dos 

membros possa assumir a coordenadoria, aí deixar essa 

questão aberta”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Eu 

acredito que nós possamos criar um outro parágrafo para 

tratar disso. Em caso de inexistência de membro com dis-

ponibilidade, aí sim caberia. Dra Pollyana, nesse §3º que 

eu realmente fiquei na dúvida”. Dra. Pollyana Vieira: “Eu 

estava pensando aqui, Ricardo, se esses parágrafos não 

se inseririam na mesma hipótese que na lei já existe uma 

previsão de qualquer conflito ser dirimida pelo defensor 

público-geral e aí, nesse caso, se houver conflito do Co-

ordenador com o titular poderia se encaixar nessa 

mesma hipótese. Então não faria mesmo sentido esse 

parágrafo. Seria o mesmo que a hipótese anterior”. To-

dos concordaram com a retirada do parágrafo. Dra. Ca-

roline Souza: “Ricardo, só contextualizando, a criação 

do núcleo da infância era um processo antigo, uma pro-

posta bem antiga e teve diversas manifestação de todos 

os defensores titulares, com alguns pontos divergentes. 

Por isso que a Resolução dela está mais detalhada, por-

que os defensores divergiram muito em algumas coisas. 

Aí o Conselho deliberou em cima das divergências que 

existiam. A proposta foi encaminhada por um membro, aí 

os outros se manifestaram, por isso que ele tem essas 

nuances”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito. Eu 

incluí a sugestão do Dr. Felipe. No artigo 7º tem uma ob-

servação da Dra. Pollyana sobre os casos omissos. Eu 

não vejo problema de mandar para o Conselho. Eu acre-

dito que todas as resoluções até mandem pela celeridade 

da resolução. Mas está em discussão”. Dra. Caroline Pe-

reira: “Eu acho que se for para alterar a Resolução, o 

Defensor Público-Geral vai ter que mandar, mas os casos 

omissos, esses conflitos, essas coisas que a gente foi ti-

rando vai ter que ser dirimido pelo Defensor Público-Ge-

ral”. Dr. Danilo Penha: “Eu também que os casos omis-

sos serão dirimidos pelo DPG e quando o membro per-

ceba que isso vai ter uma repercussão muito grande ele 

pode até sugerir a alteração da resolução pelo conselho, 

sem problema nenhum. Mas para dar mais agilidade num 

primeiro momento eu penso que é melhor manter assim”. 

Em votação, o colegiado, por unanimidade, votou pela 
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redação originária de que os casos omissos serão dirimi-

dos pelo Defensor Público-Geral. Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “E a sugestão final é da Dra. Pollyana, ela 

sempre puxando nossa orelhinha sobre o gênero femi-

nino, então, Erika, por favor, não esqueça de fazer a re-

visão”. Dra. Adriana Tenuta: “Ricardo, só uma dúvida, 

porque como eu fiquei caindo o tempo todo. Esse nome 

Departamento de Conciliação é assim nas outras Defen-

sorias?” Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Sim, na Defen-

soria do Rio de Janeiro que foi onde até o Dr. Christiano 

e Dr. Leonardo sugeriram esse ponto. Lógico que nós fi-

zemos alguns ajustes, mas lá o nome é Departamento de 

Conciliação e Tratamento ao Consumidor superendivi-

dado, então é nome semelhante”. Dra. Adriana Tenuta: 

“Todo mundo gosta? Eu acho tão estranho. Eu penso em 

Seção, em Setor, Setor de Conciliação, departamento 

parecer tão impessoal”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Tudo bem, a gente pode colocar em votação, não vejo 

problema nenhum”. Dra. Adriana Tenuta: “Eu não gosto 

de Núcleo, porque Núcleo parece muito o TJ e já o NU-

DECON, aí eu penso em Setor ou Seção”.  Dr. Thiago 

Rosas: “Eu tenho uma sugestão, Presidente. Poderia 

ser Centro”. Dra. Adriana Tenuta: “Gosto. O do TJ tem 

isso?”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Não, tem não”. 

Em votação, aprovado por unanimidade a substituição da 

palavra Departamento por Centro. Aprovada a Resolu-

ção. 3) PROCESSO Nº 20000.005096/2020-DPE/AM. 

INTERESSADO: DEFENSORIA-GERAL. ASSUNTO: 

MINUTA DE RESOLUÇÃO CRIANDO O NUMAF. No iní-

cio deste item, o Presidente precisou se ausentar e re-

passou a condução da Reunião ao Subdefensor Público-

Geral Dr. Thiago Nobre Rosas. Dra. Adriana Tenuta: 

“Esse nome é genético também, Thiago, NUMAF?” Dr. 

Thiago Rosas: “Esse nome, Dra. Adriana, foi apropriado 

por objeto do Núcleo. Então a gente procurou centrar mo-

radia, direito fundamental à moradia, habitação e a ques-

tão fundiária, foi por isso que ficou NUMAF”. Dra. 

Pollyana Vieira: “Thiago, de acordo com o que foi mu-

dado na outra resolução, eu já fiz as alterações nessa, 

por isso que eu tirei todas as minhas sugestões, inclusive 

já acrescentei o parágrafo que foi acrescentado no outro, 

que o Felipe sugeriu”. Dr. Thiago Rosas: “Muito obri-

gado, Dra. Pollyana”. Dra. Dâmea Mourão: “Surgiu a ne-

cessidade de eu vir falar com vocês por conta de alguns 

conflitos de atribuição que têm ocorrido. Eu não tomei co-

nhecimento ainda de detalhes assim, mas hoje mesmo 

chegou um caso que fica a dúvida entre a atribuição da 

Fazenda Pública inicial com o Fundiário. Recebi o enca-

minhamento de um assistido, cuja pretensão seria uma 

indenização decorrente do ato de desapropriação feito 

pelo Estado em que ele já indenizou um terceiro que teria 

invadido o imóvel que o assistido alega que era dele. En-

tão já não dá mais para ser reintegrado na posse, então 

seria o caso de indenização. Daí eu soube que a colega 

que é titular da Fazenda Pública inicial tem entendido que 

alguns casos, só porque tem relação indireta com posse, 

com moradia, seria uma atribuição do fundiário, então eu 

gostaria de sugerir que deixassem mais claro na resolu-

ção para evitar certos de tipo de conflito de atribuição. Eu 
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acredito que esse já houve até uma apreciação, eu pedi 

para os meninos checarem, mas eles ainda não obtive-

ram retorno da informação, se já tinha alguma decisão 

nesse sentido, afirmando que seria da Fazenda Pública 

mesmo, mas eu até enumerei alguns casos que tem che-

gado para gente, eu queria sugerir de incluir na resolução 

já para evitar. Que essas questões indenizatórias não de-

veriam, no meu entendimento, ficar para o fundiário, para 

gente só tratar das questões relativas à moradia, cujo ob-

jeto principal seja realmente garantir a tutela do direito à 

posse, propriedade e essas outras questões, ainda mais 

a indenizatória sendo o pedido principal, eu entendo que 

seria da Fazenda Pública, ou se for em face do particular 

ficaria para área cível mesmo, para as DPACs”. Dra. Ca-

roline Souza: “Aí você acha, Dâmea, que então deveria 

incluir, a ideia seria incluir isso na resolução? Porque eu 

concordo com você nisso e eu achava que nem existia 

porque na Fazenda a gente acompanha”. Dra. Dâmea 

Mourão: “Quando eu era do Cível eu ficava com esses 

casos”. Dra. Caroline Souza: “A colega está afastada, a 

titular, então eu não sei se é a titular mesmo que você 

está se referindo da Fazenda”. Dra. Dâmea Mourão: “Eu 

soube que é a titular mesmo e agora a colega que man-

dou, a que está respondendo, o memorando encami-

nhando o assistido, então ela deve estar seguindo o en-

tendimento dela”. Dra. Caroline Souza: “Porque até na 

Coordenação a gente pode alinhar esse entendimento 

porque realmente eu não tinha conhecimento que havia 

essa divergência, porque, para mim, sempre foram as in-

denizatórias em outras DPACs, Fazenda”. Dra. Dâmea 

Mourão: “Pois é, exatamente. Eu soube que ações que 

visam anulação de títulos definitivos ela estava tentando 

mandar para o Fundiário e eu soube que também que 

houve conflito o forense cível em relação às rescisões 

contratuais com pedido de reintegração de posse, mas o 

pedido como consequência da rescisão da resolução do 

contrato e eu entendo que seria cível, mas aí já houve 

também conflito de atribuição com o fundiário”. Dra. Ca-

roline Souza: “É. Marco, você está na DAJAI, né? O Ri-

cardo também estava lá um tempão. Chega esses confli-

tos para o DPG? Como é que o DPG tem decidido?”. Dra. 

Dâmea Mourão: “Também tem os casos de curadoria 

especial tem ido para o Fundiário, parece que o colega 

que estava respondendo era o Fernando”. Dra. Caroline 

Souza: “Mas a Resolução 04 excepciona das Especiali-

zadas a Curadoria”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu aca-

bei de mandar inbox para a Dâmea até para me passar 

quais são esses processos”. Dra. Dâmea Mourão: “Pois 

é, eu vou fazer esse levantamento. Eu estou cobrando 

dos meninos, porque eu acabei tendo essas informações 

essa semana, então eu quero checar isso e eu acho que 

seria interessante se fosse possível amarrar aí na reso-

lução algumas coisas”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Por-

que só vai passar lá para DAJAI, e daí para o Defensor 

Público-Geral para decidir, caso seja levantado conflito. 

Eu sempre falei e eu sempre prezo muito, e até a Carol 

como Coordenadora no Cível, acho que tem que valoriza 

muito o entendimento dentro do grupo de vocês, mas não 

havendo entendimento tem que analisar as regras que 

estão postas para gente definir de quem é a atribuição no 
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caso concreto porque pode variar um pouco”. Dra. Dâ-

mea Mourão: “Pois é, além de eu pedir para gente fazer 

esse levantamento, eu já solicitei, eu estou aguardando 

retorno da Rosi também para conversar com ela direta-

mente, porque eu não queria suscitar o conflito nesse 

caso porque eu achei que era algo que nem precisava, 

mas como ela fez o memorando, da minha parte já seria 

esse passo a adotar, mas eu queria primeiro conversar 

com ela”.  Dr. Marco Aurélio Martins: “Eu acho que você 

está correta, Dâmea, só para gente não fugir muito do 

Conselho, é reflexo, mas se você puder fazer esse favor 

de fazer essa triagem e me passar e acho que você está 

no caminho correto de conversar com a colega e caso 

não seja possível essa solução entre os membros, aí a 

gente usa a resolução para suscitar o conflito”.  Dra. 

Adriana Tenuta: “Eu acho importante também a suges-

tão da Carol no sentido de procurar a Coordenação e 

para gente construir decisões e posicionamentos que es-

tejam em consonância com os interesses de todas as de-

fensorias e dos assistidos e acho até que se for polêmico 

outra possibilidade que a gente tem, e na própria coorde-

nação, aprovar Enunciado parametrizando nossa atua-

ção”. Dr. Thiago Rosas: “Dra. Dâmea, nesse caso que 

foi falado aqui, a senhora se importa em retirar essas pro-

postas, encaminhar para a seara da coordenação cível e 

de lá ter o encaminhamento que precisar, pode ser as-

sim?”.  Dra. Dâmea Mourão: “Por mim tudo bem”. Reti-

rada a proposta e orientada a Secretaria para encami-

nhar o relato da Exma. Sra. Defensora Pública Dra. Dâ-

mea Mourão à Coordenação Cível. Dr. Thiago Rosas: 

“Temos uma observação aqui do Arlindo. Dr. Arlindo quer 

manifestar nesse ponto?”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Na 

verdade era sobre a Resolução anterior, me perdi total-

mente, só queria pedir desculpa mesmo. Fiquei sem áu-

dio aqui e estava um apitinho do whastapp, achei que es-

tivesse tudo normal no meu áudio, só depois que eu per-

cebi que o áudio da reunião não estava vindo aqui para 

mim. E eu achei que estivessem fazendo algo aí e eu fi-

quei trabalhando aqui em paralelo, terminou que eu perdi. 

Mas não é nada a respeito especificamente dessa reso-

lução, não. Só estava me justificando mesmo que eu 

acredito que devem ter me chamado e eu não respondi”. 

Dra. Dâmea Mourão: “Desculpa interromper mais uma 

vez. É que eu vi lendo a resolução mais uma vez, relendo, 

que não tinha previsão em relação aos interesses indivi-

duais. Acabou que a gente focou na questão coletiva, em 

relação nas demandas judiciais e extrajudiciais dos as-

sistidos, aí não sei se precisa deixar bem claro, assim, 

que abrange tudo, né?”. Dr. Thiago Rosas: “Sim. Eu en-

tendi que estava incluso, Dra, na redação, mas podemos 

nos expressar melhor. A senhora sugere incluir em qual 

inciso?”. Dra. Dâmea Mourão: “Eu vi que tinha o do difu-

sos, coletivos, mas aí não sei, só para especificar, deixar 

mais claro. Mas, assim, do conjunto da resolução é lógico 

que dá para aferir, era só porque a gente não colocou 

expresso mesmo”. Dra. Caroline Souza: “Eu acho me-

lhor deixar expresso”. Incluído por unanimidade. Apro-

vada a Resolução por unanimidade. Registrada a saída 

da Exma. Sra. Conselheira Dra. Caroline Pereira de 

Souza e o retorno do Exmo. Sr. Presidente Dr. Ricardo 
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Queiroz de Paiva. 5) PROCESSO Nº 

20000.007XX1/2019-DPE/AM. INTERESSADA: COR-

REGEDORIA-GERAL. ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO 

PARA ABERTURA DE PAD. CONSELHEIRO-RELA-

TOR: DR. DANILO GERMANO RIBEIRO PENHA. Con-

forme estabelece o §5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regi-

mento Interno do Conselho Superior (Resolução nº 

004/2012-CSDPE/AM), foi lavrada Ata Exclusiva para 

esse item. E por não haver mais nada a ser discutido, o 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a pre-

sente sessão por encerrada, às 16:05h. Eu, Erika Serrão 

Folhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, 

digitei a presente ata, que vai por todos assinada.  

 

 
RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Defensor Público-Geral 
Conselheiro Nato 

 
THIAGO NOBRE ROSAS 

Subdefensor Público-Geral 
Conselheiro Nato 

 
PÉRICLES DUARTE DE SOUZA JÚNIOR 

Corregedoria-Geral 
 

MARCO AURÉLIO MARTINS DA SILVA 
Defensor Público de 1ª Classe 

Representante da 1ª Classe da Carreira 
 

ADRIANA MONTEIRO RAMOS TENUTA 
Defensora Pública de 1ª Classe 

Representante da 1ª Classe da Carreira  
 
 

DANILO GERMANO RIBEIRO PENHA 
Defensor Público de 2ª Classe 

Representante da 2ª Classe da Carreira 
 

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA 
Defensor Público de 2ª Classe 

Representante da 2ª Classe da Carreira 
 

THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREIRA DA 
COSTA 

Defensor Público de 3ª Classe 
Representante da 3ª Classe da Carreira 

 
FELIPE FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO 

Defensor Público de 3ª Classe 
Representante da 3ª Classe da Carreira 

 
POLLYANA GABRIELLE SOUZA VIEIRA 

Defensora Pública de 2ª Classe 
Representante da 4ª Classe da Carreira 

 
KANTHYA PINHEIRO DE MIRANDA  

Defensora Pública de 3ª Classe 
Representante Suplente da 4ª Classe da Carreira 

 
ARLINDO GONÇALVES DOS SANTOS NETO 

Defensor Público de 2ª Classe 
Presidente da ADEPAM 

 
ERIKA SERRÃO FOLHADELA 

Secretária Executiva 
Conselho Superior 

 
 
PORTARIA Nº   3/2020-ESUDPAM/DPE/AM 
DOC.:   00000.053574/2020-32 
PROCESSO: 20000.005574/2020-43 
 
O DIRETOR DA ESCOLA  SUPERIOR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições, torna pública a 
homologação da 1423 inscrições dos candidatos e 
divulga salas, data e local da prova.  
 
Art. 1º. A prova será realizada no dia 11 de OUTUBRO 
de 2020 (domingo), com início às 08h00min e término 
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