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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2012

Aos oito dias do mês de novembro 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 Extraordinária,  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.  Leonardo Cunha e Silva de
Aguiar, Dr. Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, Dr. Rafael Vinheiro Barbosa, Dra. Caroline da
Silva Braz de Oliveira e Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior (em suplência ao Dr. Luiz Mauricio Oliveira
Bastos,  em gozo de férias).  Presente  o  Representante  da Associação  dos Defensores  Públicos  do
Amazonas – ADEPAM, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida Filho. Constatado o  quorum regular de
funcionamento do Órgão Colegiado,  foi  declarada aberta a Reunião.  Aberta a sessão,  o Colegiado
passou a deliberar. No Expediente, em COMUNICAÇÕES DO PRESIDENTE, o Presidente do Conselho
informou  que  o  Conselheiro  Luiz  Maurício  Oliveira  Bastos  havia  encaminhado  correspondência
eletrônica  à  Secretaria  do  Conselho,  comunicando  não  haver  interesse  em  participar  da  presente
reunião em função de se encontrar em gozo de férias, motivo pelo qual, em atendimento ao artigo  10, §
1º, I, do Regimento Interno do Conselho Superior (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), foi o Suplente
Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior convocado. Registrou o Presidente que este é um exemplo de que,
a rigor, a participação dos Suplentes no Conselho não foi afastada pela redação do atual Regimento
Interno. Ordem do dia.  ITEM I – DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ARTIGO 10 DA
RESOLUÇÃO  Nº  004/2012  –  CSDPE/AM  (REGIMENTO  INTERNO  DO  CONSELHO  SUPERIOR).
Dando seguimento à reunião, o Presidente fez um breve relato dos motivos pelos quais decidiu colocar
essa matéria em pauta. Lembrou o Presidente que recentemente houve um processo, pela primeira vez,
de promoção por merecimento sob a égide no novo Regimento Interno do Conselho, ocasião em que se
tomou conhecimento, por meio do posicionamento assumido pelos Suplentes Dr. Péricles Duarte de
Souza  Júnior,  Dr.  Eduardo  César  Rabelo  Ituassu  e  Dra.  Melissa  de  Souza  Credie  Borborema,  da
preocupação com a redação desse artigo 10 da Resolução nº 004/2012 – CSDPE/AM, uma vez que, de
acordo com eles, a participação dos suplentes estaria praticamente extirpada do Conselho. Lembrou,
também, que a atual Resolução que trata do Regimento Interno do Conselho Superior foi elaborada e
aprovada pelo Conselho, com a participação de todos, mas que se deve agir de forma democrática,
estando o Conselho sujeito a rever seus atos, se assim entender necessário. Por tais motivos, trouxe à
discussão a redação do artigo 10 da referida resolução, aproveitando, inclusive, a presença de um dos
Conselheiros Suplentes, Dr. Péricles Duarte de Souza Júnior, passando-lhe a palavra. O Exmo. Sr. Dr.
Péricles  Duarte  de  Souza  Junior  iniciou  sua  manifestação  explicando  que  tal  situação  não  guarda
ligação direta com a elevação do Exmo. Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa à primeira classe da
carreira, mas que coincidiu com o conflito surgido pela não convocação dos suplentes para compor o
processo de promoção em si. Em função do impedimento natural dos Exmos. Srs. Conselheiros Rafael
Vinheiro  Monteiro  Barbosa  e  Leonardo  Cunha  e  Silva  de  Aguiar,  criou-se  entre  os  suplentes,  e  o
restante da classe, a expectativa de participação dos mesmos nas reuniões que decidiriam a promoção
à primeira classe da carreira, sendo estes surpreendidos quando tomaram conhecimento de que as
reuniões aconteceram sem suas efetivas e esperadas convocações, motivo pelo qual acharam por bem
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questionar por que não foram convocados. A primeira argumentação é a legal:  a Lei Complementar
80/1994, alterada pela Lei Complementar nº 132/2009, diz expressamente que o Conselho Superior é
formado  obrigatoriamente,  em  sua  maioria,  por  membros  eleitos,  dispositivo  que  estaria  sendo
inobservado pelo atual Regimento Interno do Conselho Superior.  À título de exemplo: diz respeito à
reunião para a qual os Conselheiros Suplentes não foram convocados, qual seja a de promoção para a
1ª classe da carreira de defensor público, não havia faticamente maioria de eleitos. Portanto, da maneira
como se encontra redigido o atual Regimento Interno do Conselho Superior, segundo o entendimento
dos Conselheiros Suplentes, estaria extinta a figura destes. Aberta a discussão. Com a palavra, a Exma.
Sra.  Conselheira  Ilmair  Faria  Siqueira  se  manifestou  pela  revisão/reforma  do  artigo  que  trata  dos
Conselheiros Suplentes. No que diz respeito ao artigo da Lei Complementar 80/1994 citado pelo Exmo.
Sr. Conselheiro Suplente presente, o Presidente do Colegiado se manifestou pelo entendimento de que
a formação do Conselho, a composição do Colegiado, deve ser de maioria de eleitos, sendo diferente,
no entanto,  da composição do  quorum  para uma reunião,  ou seja,  são situações distintas e,  neste
aspecto,  o atual  Regimento  Interno do Conselho  Superior  estaria  perfeito  em sua normatização.  O
Exmo. Sr. Conselheiro Suplente Péricles Duarte de Souza Junior redarguiu afirmando que o espírito da
Lei é de que o Conselho sempre seja formado por maioria de eleitos, para que estejam presentes mais
representantes da classe do que da direção. Dando continuidade a discussão, o Exmo. Sr. Conselheiro
Ariosto Lopes Braga Neto parabenizou o atual Conselho pela ousadia de tentar soerguer a Defensoria
Pública,  pois  em quase 22 (vinte e dois)  anos quase nada foi  feito.  Lembrou que o regimento ora
questionado foi debatido e aprovado muito antes de se suscitar qualquer promoção por merecimento,
não se tratando,  portanto,  de casuísmo a redação que trata  dos conselheiros  suplentes.  Destacou,
ainda, que é louvável e admissível a tentativa de revisão das decisões do Conselho para que se alcance
uma instituição consolidada.  Todavia,  manifestou-se dizendo que,  à exceção do Subdefensor Geral,
todos os demais membros do Conselho foram eleitos pela Classe, seja direta seja indiretamente, como é
o caso da  Corregedora Geral.  Entende,  também,  que se houve violação  da lei  foi  na  previsão  de
Conselheiro Suplente, pois suplente é Conselheiro não-eleito, teve voto, mas não foi eleito, e que, via de
consequência,  se houver  convocação de Conselheiro  Suplente  também se violará  o espírito  da Lei
Complementar  nº  132/2009,  na  medida  que  a  lei  prevê  Conselheiros  Eleitos  e  não  Conselheiros
Suplentes. Neste passo, o Exmo. Sr.  Presidente da ADEPAM, Dr. Carlos Alberto Souza de Almeida
Filho, argumentou que, embora a Lei Complementar nº 132/2009 não contemple a figura do suplente,
nada impede que o Conselho o faça, haja vista tratar-se de um órgão normativo e por também entender
que a Lei trata exclusivamente da composição inicial  do colegiado,  mas que a  mens legis  deve ser
observada  no  sentido  de  que  as  deliberações  do  Conselho  devem  ser  tomadas  pela  maioria  dos
Conselheiros eleitos e não dos natos. Diante disso, argumentou que os Conselheiros Suplentes devem
ser convocados, informando que queda-se à vontade da maioria da classe de defensores públicos que
já  se  manifestou no sentido  de ser  necessária  a  presença  da maioria  de representantes  seus nas
reuniões do Conselho Superior. Por fim, o Conselho deliberou, por unanimidade, pela escolha de um
relator para analisar e apresentar proposta de alteração da redação do Regimento Interno no pertinente
ao Capítulo IV do Regimento Interno do Conselho Superior, Resolução nº 004/2012 – CSDPE/AM, se for
o caso.  Por  restar  apenas a Exma. Sra Conselheira  Ilmair  Faria Siqueira  no sistema de sorteio de
distribuição de matérias, ficou esta designada como Conselheira relatora do tema. II – DISCUSSÃO E
DELIBERAÇÃO  SOBRE  A  MINUTA  DE  LEI  REFERENTE  A  NÃO  OPÇÃO  AO  CARGO  DE
DEFENSOR PÚBLICO. Aprovado, por unanimidade.  III – DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A
GRATIFICAÇÃO  DOS  CONSELHEIROS  E  DO  SECRETÁRIO. O  Presidente  iniciou  a  matéria
lembrando que o Conselho decidiu pela concessão de gratificação na participação do Conselho, a contar
da posse desse novo colegiado, mas que entende que o correto seria o pagamento retroativo à sua
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previsão normativa, constante do novo Regimento Interno, aprovado em abril e publicado no dia 24 de
maio de 2012. Em votação, o Conselho deliberou, por unanimidade, pelo pagamento retroativo à data da
publicação do novo Regimento Interno do Conselho Superior. Em deliberação, o Colegiado decidiu, por
maioria, em conformidade com o disposto no artigo 11, §3º, da Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM, que
o Secretário Executivo do Conselho Superior  fará jus à percepção de gratificação correspondente à
Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa-GATA, nível nº 12, da Lei nº 3.300/2008, vencidos os
votos dos Exmos. Srs.  Conselheiros  Dr.  Ariosto Lopes Braga Neto,  Dra.  Ilmair  Faria Siqueira e Dr.
Péricles Duarte de Souza Junior. Com a palavra a Exma. Sra. Conselheira Dra. Ilmair Faria Siqueira
reforçou seu entendimento no sentido de que o Presidente da Associação dos Defensores Públicos do
Amazonas não faz jus ao recebimento de gratificação por participação em Colegiado em função de ser
mister  do  cargo  que  ocupa.  Em  votação,  por  unanimidade,  o  Conselho  deliberou  por  excluir  a
gratificação  do  Presidente  da  ADEPAM.  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  da  DPE/AM,  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.ª CAROLINE DA SILVA BRAZ DE OLIVEIRA
DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE 2ª CLASSE

CONSELHEIRA ELEITA

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. PÉRICLES DUARTE DE SOUZA JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE 2ª CLASSE

CONSELHEIRO ELEITO

DR. LEONARDO DA 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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