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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2012

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, na sede da Defensoria Pública Geral
do Estado do Amazonas, na sala de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas, reuniu-se, em Sessão Ordinária, o Conselho Superior, eleito em 3 de fevereiro de 2012 e
empossado em 13 de fevereiro do mesmo ano, sob a presidência do Exmo. Sr. Defensor Público Geral
Dr. José Ricardo Vieira Trindade, Conselheiro nato. Presentes os Exmos. Srs. Conselheiros, natos e
eleitos, Dr. Ariosto Lopes Braga Neto, Dra. Ilmair Faria Siqueira, Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa,
Dr. Luiz Maurício Oliveira Bastos, Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar e Dr. Antônio Cavalcante de
Albuquerque Júnior. Ausente justificadamente a Exma Sra. Conselheira Dra. Caroline da Silva Braz de
Oliveira,  Na  presença  do  Representante  da  Associação  dos  Defensores  Públicos  do  Amazonas  –
ADEPAM, por seu Presidente, Exmo. Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho. Constatado o quorum
regular  de funcionamento  do Órgão Colegiado,  foi  declarada aberta a Reunião.  EXPEDIENTE.  Nas
COMUNICAÇÕES  DO  PRESIDENTE  E  DOS  CONSELHEIROS, o  Presidente  em  substituição,  Dr.
Ariosto  Lopes  Braga  Neto,  falou  da  aprovação  do  Projeto  de  Lei  114. na  Câmara  Federal,  por
unanimidade, e que se encontra aguardando sanção da Presidência da República. Passou a palavra ao
Representante da ADEPAM, Dr. Carlos Alberto Almeida Filho, que destacou o trabalho da ANADEP,
juntamente  com  as  associações  representativas,  junto  ao  Congresso  para  aprovação  desse  PL  e
acrescentou informando que ainda essa semana o Projeto deverá ser sancionado pela Presidência,
tendo em vista nota técnica favorável emitida pelo Ministério da Justiça. Questionado pelo Dr. Leonardo
Cunha  e  Silva  de  Aguiar  sobre  o  andamento  do  concurso  e  do  ressarcimento,  o  Presidente  em
substituição informou ao Colegiado que o concurso já teve as inscrições encerradas e que a Defensoria
Pública aguarda o número final de inscritos no certame. No pertinente ao ressarcimento, comunicou que
a  DPE  recebeu  Oficio  do  Ministério  Público  de  Contas  solicitando  explicações  sobre  a  fonte  de
pagamento  deste  ressarcimento  e  sugerindo  que  a  efetivação  de  tal  pagamento  incorreria  em
irregularidade por parte da administração, posição esta em conflito com a orientação de outro membro
do Parquet de contas, que solicitou o imediato ressarcimento. Por precaução, o Defensor Público Geral
determinou a suspensão do pagamento das taxas solicitadas, até que se resolva o conflito de posições
adotadas pelos membros do Ministério Público de Contas junto ao TCE, motivo pelo qual o Colegiado
deliberou,  para  atender  aos  princípios  da  moralidade  e  transparência,  que  tal  situação  seja
imediatamente  publicada  nos  meios  de  comunicação  para  esclarecimentos  dos  interessados  e  da
população. Em seguida, o Conselheiro Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa solicitou informações sobre a
publicação das Atas, do teor das Reuniões,  tendo em vista que o Representante da ADEPAM vem
fazendo tal publicação por meio de correio eletrônico, falando em nome do Conselho. O Presidente da
ADEPAM, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho manifestou-se dizendo que entende ser do mister
de seu cargo,  e de seu assento no Colegiado,  repassar as deliberações do Conselho Superior  aos
associados, rogando que as atas sejam publicadas de forma imediata. O Conselheiro Rafael Vinheiro
Monteiro Barbosa redarguiu dizendo-se a favor deste posicionamento do Representante da ADEPAM,
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desde  que  este  faça  suas  correspondências  deixando  claro  aos  associados  que  as  opiniões  ali
expressas refletem seu posicionamento pessoal e não o posicionamento do Conselho, a fim de evitar
interpretações equivocadas. Restou deliberado que a Secretaria Executiva do Conselho fará um resumo
da reunião e este será devidamente publicado no site da Defensoria Pública. Na COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA EXECUTIVA,  a Secretária apresentou o novo sistema de sorteio eletrônico, conforme
determinado no artigo 36 do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas.  MOMENTO DO DEFENSOR, DO SERVIDOR E DO CIDADÃO. O Exmo. Sr. Defensor
Público presente à reunião, Dr. Christiano Pinheiro da Costa, parabenizou o Conselho por este momento
do defensor e pugnou pela divulgação das pautas e deliberações do Conselho,  destacando que se
encontra  na  reunião  justamente  por  ter  tomado conhecimento  antecipadamente  de assunto  de  seu
interesse por constar no site a presente pauta. Solicitou, também, pelo princípio democrático, que os
conselheiros suplentes sejam convocados para ter maioria de eleitos nas reuniões, tendo sido informado
que este tema se encontra na relatoria da Exma. Sra. Conselheira Ilmair Faria Siqueira. DISTRIBUIÇÃO
DAS  MATÉRIAS.  1)  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR  Nº  001/2012-CEP/DPE/AM.
Distribuído, por sorteio eletrônico, ao Exmo. Sr.  Conselheiro Antônio Cavalcante Albuquerque Júnior
para relatoria. ORDEM DO DIA. I – RELATÓRIO, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO. 1) PROCESSO Nº
828/2012-DPE/AM.  INTERESSADO:  JORGE  EDUARDO  QUEIROZ  TOBIAS.  ASSUNTO:
CONCESSÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. RELATOR: DR. LUIZ MAURÍCIO OLIVEIRA
BASTOS. Emitido despacho do Exmo. Sr. Conselheiro-relator à Diretoria Administrativa para instrução
do requerimento.  2) PROCESSO Nº 745/2012-DPE/AM. INTERESSADO: RAIMUNDA HELENA DIAS
DE ANDRADE.  ASSUNTO: CONCESSÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. RELATORA:
DRA. CAROLINE DA SILVA BRAZ DE OLIVEIRA. Retirado de Pauta pela ausência da Relatora.  3)
PROCESSO Nº 372/2012-DPE/AM. INTERESSADO: MARCELO DE SALLES MARTINS. ASSUNTO:
AJUDA  DE  CUSTO  PARA  DESPESAS  DE  TRANSPORTES  E  MUDANÇAS  NO  VALOR  NÃO
EXCEDENTE A UM MÊS DE REMUNERAÇÃO, EM RAZÃO DE SUA PROMOÇÃO PARA A CLASSE
SUPERIOR DE CARREIRA. RELATOR: DR. ANTÔNIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR.
O Colegiado, por unanimidade, acolheu o voto do Conselheiro-relator que opinou pela concessão da
referida vantagem por ser de direito, consoante efetivo pagamento do benefício em valor não excedente
a 1 (um) mês de remuneração, tudo na forma da lei, além da recomendação à administração no sentido
de que tome as providências para que o mesmo seja instado a proceder a devolução espontaneamente
do pagamento do mês em que foi  exonerado,  mas que foi  pago sem a devida contraprestação.  4)
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR Nº 002/2012 – GCG/DPE/AM. INTERESSADO:
RAIMUNDO  CORDEIRO  PALMEIRA.  ASSUNTO:  RECLAMAÇÃO  DO  ASSISTIDO  RAIMUNDO
CORDEIRO  PALMEIRA  EM  DESFAVOR  DA  DEFENSORA  PÚBLICA  DRA  REGINA  SOUZA. O
Colegiado,  por  unanimidade,  acolheu  o  Parecer  da  Corregedoria  Geral  da  Defensoria  Pública  que
sugeriu o arquivamento dos autos quanto ao aspecto disciplinar, por entender que a Defensora Pública
Ana Regina Souza não infringiu qualquer de seus deveres funcionais, e restando decidido que os autos
serão remetidos a outro órgão da área cível para avaliar a possibilidade jurídica da ação pretendida pelo
assistido.  5)  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRELIMINAR  Nº  003/2012  –  GCG/DPE/AM.
INTERESSADO:  DEFENSOR  PÚBLICO  CARLOS  ALBERTO  DE  ALMEIDA  FILHO.  ASSUNTO:
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APURAÇÃO  DO  CONJUNTO  RENATO  SOUZA  PINTO  –  ETAPA  II,  DEMANDA  POR
REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA,  QUESTIONAMENTO  QUANTO  À  HIPOSSUFICIÊNCIA  DA
COMUNIDADE BENEFICIÁRIA. O Colegiado, por unanimidade, acolheu o voto da Corregedora Geral
que entendeu escapa à competência da Corregedoria emitir parecer meritório sobre o caso concreto,
decidindo pelo sorteio para relatoria do caso. Por sorteio eletrônico, processo distribuído ao Exmo. Sr.
Conselheiro  Dr.  Luiz  Maurício  Oliveira  Bastos.  Inversão  de  pauta.  7)  PROCESSO  Nº
20000.000986/2012-DPE/AM. INTERESSADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO
JÚRI.  ASSUNTO:  APURAÇÃO  DA  RESPONSABILIDADE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  ANTÔNIO
EDERVAL DE LIMA AO FATO OCORRIDO NO DIA 11/09/2012. Acolhido, por unanimidade, o Parecer
da Corregedoria Geral da Defensoria Pública que sugeriu o arquivamento dos autos,  por não ter  o
defensor  público  Antonio  Ederval  de  Lima  infringido  qualquer  dos  seus  deveres  funcionais.  8)
PROCESSO QUE TRATA SOBRE O CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE O NÚCLEO DE AÇÕES
COLETIVAS E NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Retirado de pauta. Retomada de pauta, sob
a presidência  do Exmo.  Sr.  Defensor  Público  Geral.  Antes  da continuidade  da Pauta,  o Presidente
informou que está em andamento revisão do Regimento Interno da Defensoria Pública para normatizar a
organização da instituição, sendo provável que muito em breve se realize uma reunião extraordinária
para  aprovação do mesmo,  a  fim melhorar  e  otimizar  o  funcionamento  deste  órgão  defensorial.  6)
PROCESSO Nº 20000.000340/2011 – DPE/AM. INTERESSADO: MARCELO DOS SANTOS SOEIRO.
ASSUNTO:  REQUERIMENTO DE CONFIRMAÇÃO E APROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
Neste passo, o Presidente informa que o presente processo foi recolado em pauta pela Corregedoria
Geral, passando a palavra à Corregedora para proceder à leitura do seu voto. Em discussão. Segundo a
Corregedora  Geral,  Dra.  Ilmair  Faria  Siqueira,  não  cabe  no  caso  sub  examine  a  aplicação  da  Lei
Complementar Estadual nº 63/2008,pois a mesma trata de assessoramento em nível de secretários de
estado,  não  sendo  a  situação  do defensor  peticionante,  que  pratica  mero assessoramento  jurídico.
Segundo  constatado  nos  autos,  o  defensor  peticionante  estaria  afastado  de  suas  funções  sem
autorização administrativa e sem decreto de disposição para outro órgão por 2 (dois) anos, o que enseja
a realização de diligências para apurar tal situação. Manifestou-se o Presidente da ADPEAM, Dr. Carlos
Alberto Souza de Almeida Filho, no sentido de não se discutir a legalidade da Lei Complementar nº
63/2008, mas tão somente observar que o afastamento do defensor para exercício de atividades em
outra  instituição,  que  não  seja  a  defensoria  publica,  impossibilita  a  avaliação  do exercício  de suas
atividades para os efeitos que a constituição federal exige como avaliação do estágio probatório, não
havendo outra conclusão a se chegar do que, durante esse período de afastamento, o estágio probatório
está suspenso e as informações prestadas dão conta que o período que ele se encontrou vinculado à
defensoria, ou que ele se encontrou de forma irregular afastado, são menos de 3 anos, o pedido de
afastamento do interessado não encontra fundamento para ser realizado, dada à própria inexistência do
tempo exigido. Neste sentido, o Presidente da ADEPAM fez a seguinte recomendação: o afastamento
para  exercício  de  cargo  comissionado  em  local  estranho  à  defensoria  implica  em  suspensão  do
exercício do estágio probatório,  o tempo que o requerente possui de efetivo exercício na defensoria
pública é insuficiente para uma avaliação especial de desempenho e dada à insuficiência de tempo é
impossível fazer a avaliação, devendo o pedido ser negado, sem adentrar no mérito, de forma técnica o

3



10ª R.O - 2012

DPE
Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Conselho Superior

pedido não pode nem ser conhecido. Em votação. Assim entendeu a Corregedoria Geral, em Parecer 1)
seja declarada a suspensão do estágio probatório do requerente a contar da data de sua disposição ao
Tribunal  de Justiça,  nos termos da legislação de regência  e da consolidada jurisprudência  do STJ,
publicando-se no DOE. Voto divergente do Exmo. Sr.  Conselheiro Luiz  Maurício Oliveira Bastos no
sentido de acatar parcialmente esse item, em sua primeira parte, para declarar a suspensão do estágio
probatório,  mas  apenas  nos  períodos  em  que  o  defensor  peticionante  se  encontra  regularmente
afastado. Por unanimidade, o Colegiado decidiu pela suspensão do estágio probatório e, por maioria, o
voto divergente no sentido de considerar apenas o período em que requerente se encontra legal  e
comprovadamente  afastado,  vencido  o  voto  da  Dra.  Ilmair  Faria  Siqueira.  2)  seja  notificado  ao
requerente que sua disposição ao TJ/AM contraria a legislação que regula a carreira dos Defensores
Públicos do Estado do Amazonas (LC 01/90) e que este reassuma, no prazo de 30 (trinta)  dias,  o
exercício das atividades inerentes ao cargo de Defensor  Público  de 4ª Classe em sua comarca de
lotação,  sob  pena  de  instauração  de  procedimento  disciplinar  por  abandono  de  cargo;  3)  caso  o
defensor  reassuma suas  funções,  seja  retomada  a  contagem do  período  de  estágio  probatório  do
aludido Defensor Público a contar dessa data, prosseguindo-se, no mais, com o acompanhamento e, ao
final do prazo legal, proceda-se avaliação quanto à sua confirmação na carreira. Em votação, itens 2 e 3
rejeitados por maioria, vencido o voto da Dra. Ilmair Faria Siqueira, e acolhido, pela mesma maioria, a
recomendação do Exmo. Sr. Presidente da ADEPAM para negar o estágio probatório, considerando o
afastamento do defensor requerente nos períodos legalmente consignados em ficha funcional,motivo
pelo qual descumpriu requisito constitucional de 3 anos de efetivos exercício no cargo, lapso temporal
indispensável para a avaliação de desempenho funcional. E por não haver mais nada a ser discutido, o
Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior deu a presente sessão por encerrada. Eu, Erika Serrão
Folhadela,  Secretária  Executiva  do  Conselho  Superior,  digitei  a  presente  ata,  que  vai  por  todos
assinada. 

DR. JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO

CONSELHEIRO NATO

DR. ARIOSTO LOPES BRAGA NETO
SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

CONSELHEIRO NATO

DR.ª ILMAIR FARIA SIQUEIRA
CORREGEDORA GERAL

CONSELHEIRA NATA

DR. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE 2ª CLASSE

CONSELHEIRO ELEITO
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DR. ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE 2ª CLASSE

CONSELHEIRO ELEITO

DR. LUIZ MAURÍCIO OLIVEIRA BASTOS 
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE 2ª CLASSE

CONSELHEIRO ELEITO

AUSENTE
DR.ª CAROLINE DA SILVA BRAZ DE OLIVEIRA

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE 2ª CLASSE

CONSELHEIRA ELEITA

DR. LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR 
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE 2ª CLASSE

CONSELHEIRO ELEITO

DR. CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE 2ª CLASSE

PRESIDENTE DA ADEPAM
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