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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚ-

BLICA DO ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA 
NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
Aos onze 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 ja-

neiro de 2020, sob a presidência do Exmo. Sr. Defen-

sor Público-Geral Dr. Ricardo Queiroz de Paiva, Con-

selheiro 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 Cunha 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 Presi-

dente da Associação dos Defensores Públicos do 

Amazonas – ADEPAM, Exmo. Sr. Defensor Público 

Dr. Arlindo Gonçalves dos Santos Neto. Constatado o 

quórum regular de funcionamento do Órgão Colegi-

ado, foi declarada aberta a Reunião e o Conselho pas-

sou a deliberar. POSSE DO EXMO. SR. CONSE-

LHEIRO DR. LEONARDO CUNHA E SILVA DE 

AGUIAR. A Secretaria Executiva leu o Termo de 

Posse. Após, manifestou-se o Presidente, Dr. Ri-

cardo Paiva: “Seja bem-vindo mais uma vez ao Con-

selho. Acredito que experiência não lhe faltará e es-

pero, desejo, que tenha uma trajetória boa que possa 

se somar a todos os Conselheiros nesse trabalho que 

tem sido, em que pese as reuniões sejam quinzenais, 

diário pelo fortalecimento da Defensoria Pública do 

Amazonas. Se quiser fazer alguma consideração fi-

que à vontade. A palavra está franqueada. Dr. Leo-

nardo Aguiar: “Obrigado, Presidente. Mais uma vez 

honrado por fazer parte desse Conselho. Eu vou estar 

iniciando meu quinto mandato como Conselheiro. 

Três como Conselheiro eleito e dois como Correge-

dor. Vamos ter oportunidade de discutir os assuntos 

de interesse da Instituição e estou aqui para ajudar. 

Quero que os Conselheiros saibam que têm meu 

apoio em qualquer assunto para que a gente possa 

clarear as ideias, sempre focando, tendo como obje-

tivo o que é melhor para a Defensoria Pública. Obri-

gada, Presidente. Obrigado, colegas, por mais essa 

oportunidade”. Dra. Adriana Tenuta: “Vou dar boas-

vindas ao colega e amigo de muitos anos Dr. Leo-

nardo, por quem tenho grande apreço e amizade. Sei 

que posso com sua experiência, aliás, todos os cole-

gas conselheiros vão poder contar com sua experiên-

cia aqui nesse Conselho. Fico feliz porque o Marco 

continua e a gente está somando com a sua participa-

ção aqui. Então, boas vindas, boa sorte e vamos jun-

tos construir uma Defensoria mais forte”. Dr. Thiago 

Rosas: “Presidente, também gostaria de me manifes-
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tar. Então, também dar boas-vindas ao colega Dr. Le-

onardo, dizer que é uma pessoa que eu admiro muito 

pelo equilíbrio, já trabalhamos em outras oportunida-

des na Defensoria, então sei que é uma pessoa de 

bom senso e contamos com isso aqui no Conselho. A 

gente vive em um mundo que está bem atordoado por 

tantas coisas ao mesmo tempo e precisamos ser pes-

soas de equilíbrio e sabemos que você é uma pessoa 

dessa. Então seja bem-vindo e vamos trabalhar”. Dra. 

Kanthya Pinheiro: “Eu também, senhor Presidente. 

Bem-vindo, boa sorte e sucesso”. Dr. Arlindo Gon-

çalves: “Gostaria de parabenizar também o Dr. Leo-

nardo, dar as boas-vindas. Seja bem-vindo à compo-

sição do Conselho”. Dr. Marco Aurélio Martins: “Le-

onardo, seja bem-vindo, vai ser um prazer trabalhar 

com você de novo. Você é uma pessoa que eu gosto 

muito da dialética, tanto por me trazer novas visões 

diferentes quanto aceitar visões diferentes. Eu acho 

que você vai ajudar a compor muito. Espero que você 

continue mostrando outras visões para mim dentro do 

Conselho. Obrigado. Seja bem-vindo”. Dr. Leonardo 

Aguiar: “Obrigado, Marco. Obrigado, Colegas. Para-

béns pela posse de ontem, cargo mais que merecido 

para você. Obrigado, meus amigos”. I – APROVA-

ÇÃO DA ATA DA 20ª RO – 2020. Aprovada. II - CO-

MUNICAÇÕES DO PRESIDENTE E DOS CONSE-

LHEIROS. O Presidente iniciou destacando: “A minha 

comunicação é só de boas-vindas ao Marco Aurélio 

enquanto Corregedor, na sua primeira reunião aqui no 

Conselho enquanto Corregedor. As boas-vindas ao 

Leonardo eu já dei e de agradecimento ontem na 

posse. Eu fiz um agradecimento de todo o trabalho 

que a Dra. Melissa desempenhou à frente da Corre-

gedoria e por toda a parceria que ela sempre teve com 

a administração. Eu acredito que o maior legado que 

ela deixou para a Defensoria Pública foi mudar a cara 

da Corregedoria, aproximar a Corregedoria dos De-

fensores e a gente percebe que, a cada gestão à 

frente da Corregedor, a cada Corregedor, a gente per-

cebe um amadurecimento, um crescimento e um de-

senvolvimento da Corregedoria. Então, foi assim com 

o Leonardo, foi assim com a Melissa e eu espero que 

também seja assim com o Marco Aurélio. Então, 

Marco Aurélio, Vitor e Karlla, desejo sucesso para vo-

cês. Algum conselheiro tem alguma comunicação”.  

Dr. Danilo Penha: “Sr. Presidente, ontem eu não tive 

a oportunidade. Ontem não. Na posse do Dr. Marco 

Aurélio eu não tive a oportunidade de falar e quero 

aqui reiterar suas palavras e falar do grande desafio 

que o Dr. Marco enfrenta em substituir a Dra. Melissa 

Credie, face à humanização que ela deu na Correge-

doria-Geral da Defensoria Pública, mas eu creio que 

o Dr. Marco, até pelo discurso dele, que me emocio-

nou muito, citando a família dele, o pai dele, os avós, 

até o genitor de Vossa Excelência, senhor Presidente, 

me emocionou muito e creio que está nesse caminho 

de humanização que a Dra. Melissa trilhou e estou 

muito esperançoso na continuidade dos excelentes 

trabalhos da Corregedoria. Além disso, senhor Presi-

dente, quero desejar boas-vindas ao Dr. Leonardo, ao 
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nosso colega e amigo, e dizer que conto muito com a 

experiência no decorrer do tempo que ele já trilhou 

aqui na Defensoria Pública. É o que tinha a dizer, Pre-

sidente”. Dr. Arlindo Gonçalves: “Tenho algumas co-

municações a fazer aqui pela ADEPAM, mas vou ten-

tar ser o mais breve possível. Só para fins de registro, 

em primeiro lugar, eu acredito que já deve ser infor-

mação de todos, mas enfim, a ADEPAM agora conta 

com um Boletim todas as quintas-feiras, às 17:30h, na 

rádio Encontro das Águas. A finalidade é que nós te-

nhamos um canal a mais de comunicação, não só da 

Associação, mas da Defensoria Pública também, com 

o povo. Nesse boletim é oportunizado 2 (dois) minutos 

para que um Defensor possa falar de algum tema de 

importância. A finalidade é que a gente realmente con-

siga alcançar mais pessoas, falar mais da Defensoria 

Pública e oportunizar que os colegas possam também 

falar da sua área de atuação, falar sobre algum tema 

de relevância no momento. Além disso, também, fa-

lando um pouquinho do nosso trabalho na comunica-

ção, a ADEPAM passou a fazer entrevistas com os 

novos colegas que foram empossados recentemente. 

A ideia é apresentá-los a todos os demais associados. 

Queria ressaltar que todos os 8 (oito) empossados se 

associaram na data da posse, então temos 8 (oito) as-

sociados e, cada sexta-feira, nós estamos entrevis-

tando um novo empossado. Terceiro lugar eu queria 

fazer um convite a todos os Conselheiros e Conselhei-

ras, talvez até mais para os Conselheiros do que para 

os Conselheiros, as Conselheiras já são automatica-

mente convidadas, a respeito da 4ª Jornada de Capa-

citação promovida pela ANADEP e pela Escola Supe-

rior da ANADEP, a ENADEP, intitulada ‘A Defensoria 

Pública e o machismo estrutural no sistema de jus-

tiça’. Inclusive é um pedido do próprio Presidente da 

Associação Nacional que a gente consiga estimular 

os defensores para que eles se inscrevam nesse 

curso. Nós vivemos aí tempos de, às vezes, desafio 

para os direitos da mulher, nós tivemos uma situação 

bem delicada, que chegou a vir à mídia recentemente 

e a Defensoria, como Instituição sempre contramajo-

ritária, precisa estar atenta a certas questões que nos 

são postas e é importante que a gente supere certos 

preconceitos, se apodere de certos conceitos e con-

siga realmente entender um pouco aí sobre a neces-

sidade de igualdade de direitos de gêneros. Então eu 

queria convidar todas as Conselheiras, todos os Con-

selheiros, vou reforçar também esse convite no grupo 

dos Defensores Públicos e Defensoras Públicas. Des-

taco que temos poucos Defensores homens inscritos, 

então queria reiterar o convite para os Conselheiros e 

também para as Conselheiras que façam esse curso. 

Eu acho que é bem oportuno. Por último, mais uma 

vez parabenizar o Marco, ontem eu tive a oportuni-

dade de parabenizá-lo no momento da posse e agora 

parabenizar com a sua primeira sessão no Conselho 

Superior na qualidade de Corregedor. Mais uma vez 

seja bem-vindo, desejo boa sorte e conta com a ADE-

PAM sempre no cenário de diálogo ou de conversa 
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sempre aberta e franca para a gente poder atuar em 

parceria”. Dr. Marco Aurélio: “Eu gostaria de agrade-

cer a todos. Danilo, muito obrigado pelas palavras. Ar-

lindo, obrigado pelo prestígio que você me deu e já 

pelos dois convites que a Associação já fez para a 

Corregedoria, que é um convite e acho que é um de-

ver nosso expor a forma que a Corregedoria está pen-

sando em atuar, para a população também. Obrigado 

pela oportunidade e gostaria de colocar para os Con-

selheiros que, nesse primeiro momento na Correge-

doria, eu já vou participar da conscientização dos 

Membros daquele posicionamento que nós tivemos 

no meio do ano, de que as representações devem ser 

encaminhadas com Parecer para o Conselho, porque 

isso foi colocado aonde a publicidade era regrada, de-

vido à situação que foi imposta. Então eu já vou co-

meçar a transmitir essa necessidade de mudança de 

rotina da Corregedoria. Eu compreendo como a Me-

lissa estava atuando, mas entendo que isso é uma de-

cisão do Colegiado e está na própria Lei. Então a 

gente já vai começar a fazer essa conscientização dos 

Membros dessa mudança de rotina aonde as repre-

sentações devem passar pelo Conselho, com encami-

nhamento do Parecer da Corregedoria para o Conse-

lho. Somente. Obrigado a todos pela recepção. Muito 

obrigado”. VI - MOMENTO DO DEFENSOR, DO SER-

VIDOR E DO CIDADÃO. Inscrito, com a palavra, o 

Exmo. Sr. Defensor Público DR. GUSTAVO CAR-

DOSO: “Exmo. Sr. Presidente Dr. Ricardo Paiva, 

Exmo. Sr. Presidente da Associação dos Defensores 

e Defensoras Públicos do Estado do Amazonas Dr. 

Arlindo, Dra. Adriana Tenuta, representante da Co-

missão de Igualdade Étnico-Racial, Conselheira tam-

bém, eu me dirijo a Vossa Excelência e também es-

tendo os cumprimentos a todos os colegas e a todas 

as colegas, Dr. Arthur acabou de entrar, já que eu vou 

começar aqui a minha breve fala sobre a iniciativa que 

foi trazida, todo mundo tem conhecimento, é uma pro-

posta de resolução basicamente quanto às cotas, 

quanto à implementação das cotas na Defensoria Pú-

blica. É muito importante trazer a perspectiva para to-

dos os membros, embora isso seja bastante em voga, 

mas que a gente ainda tem bastante ignorância, eu 

acho que essa é a palavra tem que ser utilizada por-

que, à medida que a gente vai pesquisando, à medida 

que a gente vai se debruçando no assunto, a gente 

vai aprendendo. E em 29 de novembro de 2019 foi a 

eleição para o Conselho Superior, deste Conselho, e 

a 4ª Classe oriunda do último concurso fez um proto-

colo de intenções que, à época, foi direcionado para 

cada candidata e cada candidato. O ponto 8 desse 

protocolo de intenções era exatamente era a ideia de 

criação de cotas para negros, quilombolas, indígenas, 

ribeirinhos, enfim, toda a população que tem um con-

texto de vulnerabilidade na região amazônica. E a 

gente fez um link, à época, nessa discussão, nesse 

debate, ao Estado do Amapá, que estava prestes a 

pautar uma lei, não era uma discussão de Resolução, 

mas foi por meio de Lei. Tive a oportunidade de con-

versar com o Dr. Ricardo também a respeito, minha 
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compreensão em relação a e situação e evidente-

mente a minha compreensão não chega nem perto de 

colegas que vivenciam essa situação, que são ne-

gros, que ocupam a instituição e que certamente vão 

poder contribuir ainda mais. Mas, dentro de um con-

texto até de Estado do Norte, o Amapá também é, foi 

ponderado, isso foi colocado como Projeto de Lei, em-

bora eu concorde plenamente que não há necessi-

dade de legislação específica estadual para regula-

mentação porque o Estatuto de Igualdade Racial é 

mais que suficiente, algumas instituições já o fazem 

inclusive, salvo engano Goiás, São Paulo, Rio Grande 

do Sul e eu acho que Arthur possivelmente deve saber 

mais, deve ter pesquisado bastante à medida que fez 

essa proposição. Então o que eu coloco aqui, en-

quanto defensor público da 4ª Classe, é primeiro pa-

rabenizar ao Conselho Superior por, de maneira regi-

mental, trazer esse espaço, essa possibilidade, é im-

portante que, além de toda a Administração Superior, 

os Conselheiros e Conselheiras eleitos, a gente tenha 

essa oportunização ao debate, é uma forma de a 

gente conseguir continuar crescendo institucional-

mente e trago realmente todo o apoio possível a essa 

proposta que foi trazida e que agora tem a possibili-

dade de ser regulamentada e acredito que isso é re-

almente algo para ser pensado, Presidente, Conse-

lheiros e Conselheiras, não apenas para o próximo 

concurso que trará novos membros com perspectiva 

que a sociedade espera, que seja consentânea ao 

ideário de uma instituição que tem lado no sistema de 

justiça, e é importante que se diga, mas isso serve 

também para concurso de servidores, estagiários, e 

eu tenho certeza que esse conselho vai ter toda a sen-

sibilidade na tratativa do tema. Adianto que, embora 

compreenda que é plenamente possível a regulamen-

tação conforme já falei do Estatuto de Igualdade Ra-

cial, eu acho que seria um grande marco que a Defen-

soria Pública também pautasse uma alteração legis-

lativa com inserção na nossa Lei Complementar esta-

dual, não seria nenhuma novidade, seria apenas um 

cumprimento do eu acho que a Constituição colocou 

para o nosso exercício. Então eu agradeço mais uma 

vez pelo espaço. Acho que consegui ser breve, em-

bora seja uma grande novidade pra mim ser breve. E 

é isso. Muita serenidade, muita sabedoria, no enfren-

tamento da temática e eu parabenizo mais uma vez o 

Dr. Arthur pela proposição da Resolução e também à 

Dra. Adriana Tenuta, me dirigir propositalmente a 

você, pois está ocupando exatamente uma cadeira 

tão importante numa comissão, por iniciativa da ADE-

PAM, diga-se de passagem, democratizar esse es-

paço e de colocar representatividade. Isso é muito im-

portante e eu tenho certeza que seu trabalho à frente 

da comissão de igualdade étnico-racial será algo 

muito importante. Por fim, já para encerrar, não é de-

mais lembrar que esse debate sobre racismo instituci-

onal, estrutural, é um tema completamente em voga 

na Defensoria Pública e foi debatido no último CONA-

DEP. A gente teve uma proposta para que a temática 

anual da campanha da ANADEP fosse exatamente o 
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enfrentamento ao racismo e falo com muita felicidade 

que essa proposta foi, à época, nossa na Presidência 

da Associação dos Defensoras e Defensores Públicos 

do Amapá e foi a proposta que prevaleceu na votação. 

E veja. A gente tinha duas temáticas extremamente 

relevantes. Racismo institucional e estrutural e Pes-

soas com deficiência. Então, se a Defensoria Pública 

chegou à compreensão de que o racismo institucional 

e estrutural precisa ser enfrentado como temática 

anual, eu acho que qualquer comentário resta dispen-

sável. A gente tem um pouco de noção, claro, dentro 

do nosso movimento associativo, mas que também 

acaba reverberando em toda nossa Instituição. Então 

é basicamente isso. Uma boa tarde a todas e todos”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Obrigado, Dr. Gus-

tavo, pela excelente exposição. Dr. Arthur, Vossa Ex-

celência tem o prazo regimental para manifestação”. 

Dr. Arthur Macedo: “Excelentíssimos Conselheiros e 

Conselheiras, quero cumprimenta-los nas pessoas do 

Dr. Marco e no Dr. Leo, que está tomando posse como 

Conselheiro. Eu tenho certeza de que fará um grande 

trabalho no Conselho Superior. Também gostaria de 

parabenizar e desejar sucesso ao Dr. Marco Aurélio 

que tem os requisitos para que faça um belo trabalho 

na Corregedoria, uma pessoa extremamente compe-

tente e de um coração muito bondoso. Então certeza 

que tanto Leonardo quando Marco Aurélio cumprirão 

seu mister com satisfação. Queria também deixar um 

abraço aqui fraterno para o Gustavo. Tão logo ele 

soube desse pedido eu entrei através da divulgação 

da pauta ele me ligou para somar, para agradecer e 

eu acho que é isso. A gente tem que trazer a Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas para esse com-

bate ao racismo estrutural. A gente tem que trazer efe-

tivamente medidas dentro da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas para que tente amenizar esse 

racismo que perdura aí anos, desde a época da es-

cravidão até hoje no nosso país e no mundo em geral. 

Mas eu vim aqui para falar de uma questão procedi-

mental que ocorreu na última reunião do Conselho 

para pedir e sugerir uma mudança em relação a isso. 

Esse pedido que o Dr. Gustavo mencionou eu resolvi 

entrar já para que ele fosse adaptado ao regimento, 

claro podendo haver alguma intercorrência, alguma 

diligência, alguma coisa, mas, se tudo caminhasse 

certinho, ele ia ser deliberado no mês da consciência 

negra. Mas, na última reunião, aconteceu um fato que 

me deixou sem entender muito bem como era esse 

procedimento o processo seria distribuído sem um 

Membro que ia sair para a entrada do novo Correge-

dor e assim iria seguir. Até que o membro contestou 

para que entrasse na distribuição, como não houve 

ninguém contra, inseriram o Membro na distribuição 

e, salvo engano, a distribuição já tinha até sido feita e 

aí cancelaram e inseriram um Membro. Salvo engano, 

citou o caso do Dr. Antonio que entrou na distribuição 

e já ia sair. Acabou que esse meu processo foi distri-

buído para esse membro e, quando ia entrar para de-

liberação, esse próprio membro, que pediu para entrar 

na distribuição, devolveu um processo, na verdade 
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pediu para devolver o processo porque ia sair. Foi 

quando os próprios Conselheiros se manifestaram di-

zendo que não era o caso, já que ela tinha pedido para 

entrar e agora ia devolver o processo. Então eu fiquei 

meio sem entender se é uma questão que está no pro-

cedimento ou não, no Regimento Interno do Conselho 

ou não, tanto é que a distribuição já tinha sido feita 

sem a participação do membro. E, no meu entender, 

distribuir um processo para um membro que na pró-

xima reunião já não vai estar fere aí um pouquinho o 

princípio da eficiência. A gente precisa dar agilidade 

aos processos e esse é um exemplo claro. O processo 

foi distribuído, foi devolvido e vai ser distribuído nova-

mente agora nessa reunião. Então seria só essa ques-

tão que eu queria deixar para o Conselho Superior 

para analisar esses casos. Porque que não sei se é 

um entendimento, se está no regimento, mas, se for o 

caso, se for caso de entendimento ou se for de estar 

no regimento, eu sugiro e peço também para que o 

Conselho se debruce sobre o tema para mudá-lo, para 

que não haja um atraso em um processo de defensor, 

de servidor, se entrou, se ele protocolou, ele quer uma 

andamento mais tranquilo e breve possível. Eu agra-

deço o tempo dispensado e desejo um abraço e felici-

dades a todos. Obrigado”. Presidente, Dr. Ricardo 

Paiva: “Obrigado, Dr. Arthur, eu não sei nem do que 

se trata porque da última reunião eu não participei e 

eu acho que o Thiago pode esclarecer o que aconte-

ceu. O que eu tenho conhecimento é de que, quando 

o Conselheiro sai, ele devolve os processos que esta-

vam sob a relatoria dele e não foram julgados. Isso 

daí está no regimento, mas essa parte da distribuição 

eu não acompanhei, eu não sei o que aconteceu. Mas 

o Dr. Thiago estava presidindo, ele pode esclarecer o 

que aconteceu, ou os próprios conselheiros que parti-

ciparam da reunião”. Dr. Arthur Macedo: “Eu vou me 

ausentar, mas vou acompanhar aqui pelo Youtube”. 

Dr. Thiago Rosas: “Na reunião passada, essa distri-

buição aconteceria, mas a Dra. Melissa pediu para 

participar e os demais Conselheiros apoiaram e nós 

distribuímos com a presença dela. Ela alegou um pro-

cesso que o Dr. Antonio participou também, não era 

do nosso tempo, que aconteceu um caso similar e, 

como não houve contestação dos colegas presentes 

no momento, todos concordaram com a distribuição 

para ela, ela entrou e esse processo foi para ela. En-

tão gerou desse delay, de fato aconteceu e hoje o pro-

cesso vai ser distribuído novamente”. Dr. Marco Au-

rélio Martins: “Só para fazer um adendo, eu acho que 

eu não consegui perceber isso na Ata, só agora isso 

me chamou a atenção, mas o argumento que ela 

trouxe é que ela ainda estaria investida no cargo dela 

de Conselheira, só para estar constando isso nessa 

reunião também. Então, em um primeiro momento 

que estava sendo feita a distribuição, a aplicação da 

razoabilidade, mas aí de fato a gente também tem o 

princípio da legalidade, ela levantou primeiramente 

esse argumento que ela estaria, vocês podem me cor-

rigir, só para estar constando nessa reunião também, 
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e, de fato, ela constituía ainda o Conselho Superior. 

Então talvez seja a necessidade de uma regulamen-

tação para evitar uma situação futura como essa, mas 

só trazendo esse depoimento para ficar um pouquinho 

mais claro”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Então, 

houve a distribuição na reunião, mas não haveria uma 

próxima reunião antes do término do mandato, acho 

que por essa razão que o processo está voltando para 

a redistribuição, é isso?”. Dra. Caroline Souza: “É 

que na mesma reunião, primeiro a gente distribuiu a 

matéria, ai ela alegou que, na primeira reunião desse 

Conselho, o Dr. Antônio, que ia ser substituído com 

posse do novo DPG, pediu para não entrar e naquela 

ocasião a gente falou que ele entrava. Mas depois eu 

fui verificar e ainda era a primeira reunião, ainda te-

riam outras reuniões para ele participar, então eu acho 

que o caso não se adequava exatamente, mas a 

gente não lembrou na hora. Mas quando entrou em 

pauta a discussão que o Dr. Arthur mencionou, ela de-

volveu um processo, houve a devolução de um pro-

cesso porque era a última reunião. Ai ficou essa dife-

rença. Ela devolve um processo porque é a última reu-

nião, mas participa da distribuição mesmo sendo a úl-

tima. Tanto que esse processo que foi devolvido não 

foi distribuído naquela reunião. A Kanthya levantou 

essa questão e a gente vai distribuir agora também. 

Então eu acho que é importante alterar ou a gente de-

liberar se realmente ele entra para esse sorteio, ciente 

de que é a última reunião que ele participa ou não, 

porque é gera esse atraso como Dr. Arthur falou e 

concordo com ele”. Presidente, Dr. Ricardo Paiva: 

“Acredito que depois nós possamos fazer uma altera-

ção legislativa para caso chegue uma reunião que 

seja última do mandato de um Conselheiro, em regra 

os mandatos são previsíveis seus términos, então 

caso seja a última reunião, não tem uma reunião pos-

terior, que não ocorra a distribuição assim como é feito 

de praxe nos términos dos mandatos. No término dos 

mandatos, mesmo que tenham entrado ali, se ele não 

forem urgentes, eles não são distribuídos e, na pri-

meira reunião da nova composição, após a posse é 

feita essa distribuição. Mas eu acho que o principal 

ponto aqui e é isso que a gente precisa chamar a aten-

ção é que é a questão maior que é a resolução, a pro-

posição que é trazida, acho que a fala do Gustavo foi 

muito boa, eu acho que ele contribuiu muito com esse 

olhar que a gente precisa ter. Eu acho que a Adriana, 

por fazer parte da Comissão da ANADEP étnico-ra-

cial, pode e vai poder, na discussão dessa matéria, 

trazer novos elementos e nos auxiliar muito na discus-

são dessa resolução. Já adianto que o próprio Gus-

tavo já vinha, já tinha conversado comigo sobre isso, 

inclusive sobre a possibilidade de uma alteração le-

gislativa e é uma matéria que me é muito cara e eu 

acho que é importante o encaminhamento. Não enca-

minhamos nenhuma alteração legislativa muito por 

conta do momento e até mesmo não ter nenhum con-

curso a vista, muito embora o simbolismo dessa mu-

dança e a externalização dessa mudança é a principal 

abordagem que a gente quer dar quando, logico a 
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gente quer afastar o racismo estrutural, mas, muito 

mais que do que isso, a gente também quer dar o 

exemplo ao se fazer uma atuação pedagógica. Então 

eu acho que é nesse sentido”. Dra. Adriana Tenuta: 

“Eu só queria destacar a fala do Dr. Gustavo. Agrade-

cer ao Dr. Arthur também pela coragem de ser vulne-

rável e de trazer esse assunto para o Conselho. Eu 

acho que esse ano realmente foi um ano com muitos 

acontecimentos e aí é importante a participação do 

colega Defensor para movimentar o próprio Conselho 

diante de tanto assuntos polêmicos que nós tivemos 

esse ano e mesmo em razão da pandemia e eu acho 

que o foco terminou sendo esse, mas nunca é tarde 

para gente recomeçar e refletir sobre determinada as-

suntos. A minha participação na comissão étnico-ra-

cial é incipiente, estou na segunda reunião, mas já 

percebo mudanças realmente bem contundente na 

minha forma de pensar e eu acho que a gente tem que 

ser isso mesmo, tem que ir para o palco nacional, para 

tentar conhecer e esclarecer melhor dúvidas ou refletir 

sobre assuntos que nunca foram tratados. Então eu 

que nesse momento de distribuição desse processo, 

o colega que ficar responsável tem que realmente se 

debruçar sobre o tema, pesquisar, entrar em contato 

com aqueles núcleos de igualdade racial já existente 

no Brasil e eu já citaria o caso da Bahia que é um nú-

cleo bem atuante e que é de onde a gente poderia tirar 

grandes experiências e dizer que eu me coloco aqui à 

disposição. Eu estou aprendendo e ao mesmo tempo 

começando a dar essas orientações. Então agradeço 

por essa confiança do Dr. Ricardo e demais colegas, 

eu aceito a missão, eu acho que eu estou preparada 

e eu acho que é uma coisa que vai dar muito certo”. 

Dr. Arlindo Gonçalves: “Só uma observação, senhor 

Presidente. Eu vi que a matéria vai ser distribuída e 

semana que vem nós temos uma reunião. Claro que 

eu não conheço a proposta, mas, desde já, destaco 

que goza do apoio incondicional da ADEPAM no que 

se refere à definição de política de cotas. Eu digo que 

eu não conheço a profundidade do, o teor da pro-

posta, mas gostaria de solicitar, na medida do possí-

vel, claro, pode ser que a gente tenha aí uma proposta 

com uma certa complexidade que demande tempo, 

mas, na medido do possível, o relator que for sorteado 

para esse processo, se ele conseguir com celeridade 

trazer já para votação na próxima semana e assim a 

gente conseguiria satisfazer a ideia de ato simbólico 

também à tempo da data da consciência negra, que  

é dia 20 de novembro, e aí a gente já conseguiria ter 

uma deliberação por parte do Conselho Superior”. 

Presidente, Dr. Ricardo Paiva: “Perfeito, Dr. Arlindo, 

a gente vai fazer o sorteio e aí lógico o relator vai po-

der avaliar se vai precisar de mais tempo, senão a 

gente pode trabalhar nesse sentido, vamos pedir a 

compreensão aí de todos e o esforço de quem for sor-

teado para que a gente possa na próxima reunião ten-

tar de alguma forma votar a matéria ou avançar nela”. 

IX – DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIA. 1) PROCESSO 

Nº 20000.006142/2020-DPE/AM. INTERESSADO: 
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ARTHUR SANT’ANNA FERREIRA MACEDO. AS-

SUNTO: PROPOSIÇÃO DE CRIAÇÃO DA POLÍ-

TICA DE COTAS ÉTNICO-RACIAIS PARA NEGROS 

E INDÍGENAS NO CONCURSO DE INGRESSO NA 

CARREIRA DE DEFENSORA E DEFENSOR PÚ-

BLICO DO ESTADO DO AMAZONAS. Distribuído, 

por sorteio eletrônico, a Exma. Sra. Conselheira Dra. 

Caroline Pereira de Souza para relatoria 2) PRO-

CESSO Nº 20000.009735/2019-DPE/AM. INTERES-

SADO: FERNANDO FIGUEIREDO SEREJO MES-

TRINHO. ASSUNTO: PRONTUÁRIO INDIVIDUAL. 

Distribuído, por sorteio eletrônico, a Exma. Sra. Con-

selheira Dra. Kanthya Pinheiro de Miranda para rela-

toria. 3) PROCESSO Nº 20000.006278/2020-

DPE/AM. INTERESSADO: CAROLINA MATOS 

CARVALHO NORÕES. ASSUNTO: PRONTUÁRIO 

INDIVIDUAL. Distribuído, por sorteio eletrônico, ao 

Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Leonardo Cunha e Silva de 

Aguiar. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUS-

SÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº 

20000.005738/2020-DPE/AM. INTERESSADO: EL-

LEN CRISTINE ALVES DE MELO. ASSUNTO: AVA-

LIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONSE-

LHEIRA-RELATORA: DRA. ADRIANA MONTEIRO 

RAMOS TENUTA. Lido o voto e sem deliberações, o 

Conselho Superior acolheu, por unanimidade o voto 

da Exma. Sra. Relatora que votou pela confirmação 

da Defensora Pública interessada na carreira. 2) 

PROCESSO Nº 20000.005XX0/2019-DPE/AM. INTE-

RESSADO: CONFIDENCIAL. ASSUNTO: RE-

CURSO EM PAD. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. 

THIAGO NOBRE ROSAS. Conforme estabelece o 

§5º, inciso XXI, do artigo 16 do Regimento 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 presente 

sessão por encerrada, às 15:15h. Eu, Erika Serrão Fo-

lhadela, Secretária Executiva do Conselho Superior, 

digitei a presente ata, que vai por todos assinadas.  

 

RESOLUÇÃO Nº 30/2020-CSDPE/AM 
 

DISPÕE SOBRE A RESERVA DE 
VAGAS PARA NEGROS (PRETOS 
E PARDOS),  INDÍGENAS e QUI-
LOMBOLAS NOS CONCURSOS E 
SELEÇÕES PÚBLICAS NO ÂM-
BITO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições 
legais previstas nos incisos I do artigo 18 da Lei Comple-
mentar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do 
art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e no art. 1º do 
Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria 
Pública Estado do Amazonas 

CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, fundamento da República Federativa do Brasil e a 
necessidade de redução das desigualdades sociais e da 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem 
ou raça, conforme Art.1º, inciso III, e Art.3º, incisos III e IV, 
da Constituição Federal; 
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