
 
  Conselho Superior da Defensoria Pública 

   André Araújo, 679|Aleixo | Manaus/ AM |CEP: 69060-000| 
                                                                      E-mail: theocosta@defensoria.am.gov.br 

 
 

Processo nº: 20000.004409/2020-64 

Interessado: Fernando Figueiredo Prestes 

Assunto: Ingresso no Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento 

Relator: Theo Eduardo Ribeiro Fernandes Moreira da Costa 

 

VOTO 

 

Trata-se de requerimento do Excelentíssimo Defensor Público 

Fernando Figueiredo Prestes suscitando o seu ingresso no PROGRAMA DE 

ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO referente ao curso de Doutorado em Direito 

Constitucional pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA), 

datado do dia 04 de agosto de 2020. 

 

O referido requerimento foi instruído com os seguintes documentos: 

a) O edital Nº 47/2020 (fls. 05/16), contendo o calendário e as condições de 

inscrição, seleção, número de vagas e matrícula para o Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional; b) Comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição (fls. 17); c) Declaração da coordenação do 

programa informando que “o cronograma de aulas, ementa do curso e cópia do 

contrato somente são disponibilizados ao aluno após a aprovação do mesmo 

na etapa de seleção” (fls. 18); d) Ficha de inscrição (fls. 19); e) Avaliação 

quadrienal do Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Direito 

Constitucional atestando nota 6 CAPES (fls. 20/21). 

 

Posteriormente, os autos foram remetidos ao Gabinete do Defensor 

Público Geral do Estado, à Secretaria Executiva do Conselho Superior, à Diretoria 

Administrativa, à Diretoria de Gestão de Pessoas, à Diretoria Administrativa, à DAJAI, 

à Diretoria Administrativa, à Secretaria Executiva do Conselho Superior e, por fim, à 

Diretoria Financeira atestando “a impossibilidade da análise da viabilidade 

orçamentária e financeira para o ingresso no programa de estímulo ao 

aperfeiçoamento” em razão da ausência da cópia do contrato, valores e vigência do 

curso, que somente serão disponibilizados após a aprovação do referido Defensor 

Público na etapa de seleção (fls. 37). 
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Após a distribuição do feito a este Relator, o requerente suscitou o 

sobrestamento do feito sob a justificativa de que a data de divulgação do resultado 

preliminar do processo seletivo estava programada para o dia 06.10.2020, entretanto 

o signatário recebeu um e-mail da Coordenação do CIESA informando o diferimento 

para o dia 06.11.2020. Diante disso, o Excelentíssimo Defensor Público Fernando 

Prestes requereu a suspensão destes autos até a referida data de divulgação do 

resultado preliminar “para que o requerente não perca a precedência na fila do 

requerimento”. 

 

É o relatório, passo a invocar questão de ordem a ser deliberada 

por este Egrégio Conselho Superior, antes de adentrar na análise do preenchimento 

dos requisitos elencados na Resolução 19/2013 do CSDPE/AM, para o ingresso no 

programa de estímulo ao aperfeiçoamento. 

 

Compulsando a dita resolução, constata-se que não há previsão 

normativa sobre a (in)possibilidade de sobrestamento do feito para a juntada de 

documentos essenciais ao pleito, razão pela qual incide o seu art. 14, ao determinar 

que nos casos omissos e aqueles que suscitarem dúvidas serão dirimidos pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas. 

 

Pautado no princípio da impessoalidade e da eficácia dos 

precedentes, verifica-se que houve deliberação semelhante no julgamento do 

Processo nº 20000.001400/2017, que deferiu prazo de 24 horas ao Defensor 

Público Maurílio Casas Maira para a juntada de documentos, sob pena de preterição 

na ordem de ingresso no programa de estímulo ao aperfeiçoamento: 

 

EMENTA: INVERSÃO DE PAUTA. 5) PROCESSO Nº 20000.001400/2017 

– DPE/AM (APENSOS PROCESSOS Nº 20000.001356/2017-1370/2017-

1251/2017-DPE/AM. INTERESSADOS: LEONARDO FIGLIOULO; 

MAURÍLIO CASAS MAIA, LARISSE OLIVEIRA E FELIPE FIGUEIREDO 

SEREJO MESTRINHO. ASSUNTO: ESTÍMULO AO 

APERFEIÇOAMENTO. CONSELHEIRO-RELATOR: DR. ANTÔNIO 

CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR. Após a leitura do Relatório 

do voto pelo Exmo. Sr. Conselheiro Relator, foi aberta a palavra ao 

interessado Exmo. Sr. Defensor Público Dr. Leonardo Figliuolo que 
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destacou que os requerimentos dos demais interessados foram 

protocolados após a publicação da Resolução nº 008/2017-CSDPE/AM, 

devidamente publicada no Diário Eletrônico da Defensoria Pública em 21 

de março de 2017, que altera a Resolução nº 019/2013-CSDPE/AM 

referente à regulamentação da concessão ao estímulo ao aperfeiçoamento. 

No  início da leitura,  o Exmo. Sr. Relator, antes de adentrar ao mérito, 

suscitou questão de Ordem sugerindo seja ouvida a Corregedoria acerca 

da manutenção ou alteração do parecer, antes de prosseguir com a leitura 

do voto, face a verificação de existência de Edital que supre a informação 

que estaria na Declaração exigida pela Corregedoria no processo do Exmo. 

Defensor Público Dr. Leonardo Figliuolo, oportunidade em que o 

Corregedor optou pela apresentação na presente sessão de Parecer 

Substitutivo. Superada a Questão de Ordem, o Conselho acolheu o voto do 

Exmo. Sr. Relator no sentido da desnecessidade de suspender os 

processos em andamento, conforme solicitado pelo Exmo. Sr. Defensor 

Público Dr. Leonardo Figliuolo, a reunião dos processos e pela concessão 

ao estímulo ao aperfeiçoamento, em observância à lista de antiguidade, 

aos Defensores Públicos Dr. Leonardo Figlioulo, Maurilio Casas Maia e 

Larisse Oliveira.  Por sugestão do Exmo. Sr. Conselheiro Dr. Ricardo 

Queiroz de Paiva, com anuência do Exmo Sr. Relator e acolhimento do 

Colegiado, o voto foi rerratificado no sentido de que, após o cumprimento 

da diligência solicitada no processo do Defensor Público Maurílio Casas 

Maia para apresentar Declaração que informe dias e horários dos módulos 

pretendidos, posterior encaminhamento à Corregedoria para emissão de 

Parecer, não será mais necessário a inclusão dos autos na Pauta do 

Conselho Superior, devendo a Secretaria Executiva enviar o referido 

processo ao Defensor Público-Geral, em caso de Parecer positivo pela 

Corregedoria, caso contrário a concessão ao estímulo ao 

aperfeiçoamento será dada automaticamente ao Defensor Público 

Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho. 

 

Diante disso, deve este Conselho Superior deliberar não apenas 

sobre a possibilidade de concessão de prazo para ajuntada de documentos, mas 

também sobre o prazo máximo para tal, tendo em vista que o requerente suscitou o 

sobrestamento do feito por 12 dias, contados desta Reunião, bem como pela 

aplicabilidade ou não deste precedente ao caso concreto. 
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Ultrapassada a questão de ordem e indeferido o sobrestamento do 

feito por 12 dias contados desta Reunião, em razão da inaplicabilidade do referido 

precedente, passa-se a análise do mérito. 

 

Nos exatos termos do art. 2º da Resolução 19/2013 do CSDPE/AM, 

“Podem requerer inscrição no Programa os Defensores Públicos com mais de cinco 

anos no exercício do cargo, SELECIONADOS em qualquer dos cursos referidos no 

artigo anterior, cuja frequência se dê sem prejuízo das funções institucionais”. 

 

Todavia, da documentação anexada aos autos pelo próprio 

requerente, infere-se que o mesmo ostenta apenas a qualidade de “CANDIDATO”, 

não tendo sido “SELECIONADO” no curso de Doutorado em Direito Constitucional 

pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA). 

 

Desta forma, salvo melhor juízo, o requerente não preencheu o 

requisito de admissibilidade para requerer o seu ingresso no programa de estímulo 

ao aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, pois a 

Resolução 19/2013 do CSDPE/AM exige que o Defensor Público postulante já tenha 

sido “SELECIONADO” nos cursos de pós-graduação em direito a nível de mestrado 

e doutorado junto a entidades oficiais de ensino superior no Brasil. 

 

Ademais, esta condição futura e incerta, que depende da 

aprovação do Excelentíssimo Defensor Público no processo de seleção, sequer 

possibilitou a análise da viabilidade financeira e orçamentária pela Diretoria 

Financeira, de modo que o devido processo legal administrativo sequer foi adimplido, 

restando pendente uma etapa essencial para que este Egrégio Conselho se debruce 

na análise do presente requerimento. 

 

Nesse sentido, amparado pelo art. 2º da Resolução 19/2013 do 

CSDPE/AM e com fulcro nos princípios da legalidade estrita e da responsabilidade 

orçamentária, que regem a Administração Pública, nego o ingresso do 

Excelentíssimo Defensor Público Fernando Figueiredo Prestes no programa de 

estímulo ao aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 
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Por fim, ressalto que a inscrição do postulante poderá, nos termos 

do art. 3º da multicitada resolução, ser solicitada em qualquer época, mediante 

requerimento dirigido ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. Ou seja, assim que lograr êxito no processo de seleção, poderá requerer 

novamente o seu ingresso no programa de estímulo ao aperfeiçoamento, já que a 

matéria de fundo não foi analisada e nem indeferida, mas tão somente restou 

inadimplido o requisito de admissibilidade. 

 

Manaus/AM, 26 de outubro de 2020. 

  
  

THEO EDUARDO RIBEIRO FERNANDES MOREIRA DA COSTA 
CONSELHEIRO-ELEITO REPRESENTANTE DA 3ª CLASSE 

BIÊNIO 2020-2021 
 


