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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR D A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2012 

 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e doze, na sede da Defensoria Pública Geral do 
Estado, na sala de reuniões do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
reuniu-se, em sessão extraordinária, o Conselho Superior, eleito em 03 de fevereiro de 2012 e 
empossado em 13 de fevereiro do mesmo ano, sob a presidência do Defensor Público Geral José 
Ricardo Vieira Trindade, Conselheiro nato. Presentes os Defensores Públicos, Conselheiros natos e 
eleitos, Ariosto Lopes Braga Neto, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, Luiz Maurício Oliveira Bastos, 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior, Caroline da Silva Braz de Oliveira, Leonardo Cunha e Silva 
de Aguiar. Ausência justificada do Presidente da ADEPAM, Defensor Público Carlos Alberto Souza de 
Almeida Filho. Constatado o quorum regular de funcionamento do Órgão Colegiado, foi declarada aberta 
a Reunião, tendo sido designado para secretariar a presente sessão, o Assessor Técnico Perseverando 
da Trindade Garcia Filho. Aberta a sessão, o presidente deu as boas vindas a todos os colegas eleitos e 
reforçou sobre o grande papel que terá este novo conselho nos desafios que virão. Reafirma que não 
tem a menor dúvida de que estes serão enfrentados, fazendo com que o Conselho avance e a 
Defensoria Pública também. Em seguida, abre os trabalhos informando que esta reunião extraordinária, 
até por circunstâncias singulares que ocorreram na Defensoria Pública, é para tratar de dois assuntos: I 
– Vacância do cargo de Corregedor Geral; II – Adoção de Procedimentos para a eleição da lista tríplice 
para Corregedor Geral. Em seguida leu o requerimento aos Conselheiros, apresentando sua renúncia do 
cargo de Corregedor Geral da Defensoria Pública, por força de sua nomeação para o cargo de Defensor 
Público Geral. Depois de lido o documento, foi colocado em discussão e posterior votação, tendo sido 
acolhido por unanimidade. Desta forma, foi declarada, pelo Conselho Superior, a VACÂNCIA do cargo 
de Corregedor Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Dando sequência aos trabalhos, o 
presidente sugeriu que, para essa nova eleição, se adotasse a mesma resolução da eleição anterior e 
que se fizessem as adequações que o Conselho achasse devidas, para efeito de agilização do 
processo. Foi distribuído a todos os conselheiros cópias da resolução anterior, para efeito de análise de 
seus artigos. O conselheiro Rafael Vinheiro solicitou que se observasse o artigo 5°, da 
desincompatibilização, e propôs a exclusão do item III e uma nova redação ao primeiro parágrafo. Neste 
intervalo, o conselheiro Leonardo Aguiar, levantou a discussão sobre a possibilidade da Subcorregedora 
Geral, na qualidade de Corregedora Geral – em exercício, ter assento ou não no Conselho, levando em 
consideração a vacância deste cargo. O presidente submeteu o assunto à discussão, observando tratar-
se de uma situação excepcional. Após ampla discussão, em votação unânime, foi deliberado pela não 
permanência da Dra. Ilmair Faria como conselheira substituta, mas continuando como Corregedora 
Geral, em exercício, com as atribuições inerentes ao cargo. A Dra. Ilmair Faria, antes de se ausentar, 
pediu e foi atendida pelos conselheiros a ler uma poesia em homenagem às mulheres, principalmente 
àquelas pertencentes ao quadro da Defensoria Pública, em decorrência do Dia Internacional da Mulher. 
Em seguida, o presidente elogiou a nobre colega pelo ato e parabenizou também, a Dra. Caroline Braz, 
por ser a única representante feminina no Conselho. Retornando aos trabalhos, a nova resolução foi lida 
e aprovada à unanimidade, bem como determinado para que este secretário publicasse em Diário Oficial 
esta resolução e o edital de vacância. Foi deliberado que as inscrições serão encaminhadas à Secretaria 
do Conselho localizada na sede da Defensoria Pública do Estado até as 12:00 horas do dia 19 de março 
de 2012. As candidaturas serão confirmadas pelo Conselho no dia 19 de março de 2012 e a eleição será 
realizada no mesmo dia, em reunião extraordinária já convocada, às 13:00 horas, somente para essa 
finalidade. Encerrada a eleição proceder-se-á, imediatamente, a apuração do pleito e consequente 
proclamação do resultado pelo Presidente deste douto Conselho Superior. E não havendo nada mais a 
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tratar, o Excelentíssimo senhor Defensor Público Geral, na presidência do Conselho Superior deu a 
sessão por encerrada. Eu, Perseverando da Trindade Garcia Filho, designado Secretário para esta 
sessão, escrevi. 
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DR. RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
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DR. LUIZ MAURÍCIO OLIVEIRA BASTOS  
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DR.ª CAROLINE DA SILVA BRAZ DE OLIVEIRA 
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DR. LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR  
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CONSELHEIRO ELEITO 
 

- AUSENTE- 
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DEFENSOR PÚBLICO DE 2ª CLASSE 
PRESIDENTE DA ADEPAM 

 
 


