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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR D A DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO D E 2012 

 
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, na sede da Defensoria Pública Geral do 
Estado, na sala de reuniões do Conselho Superior Defensoria Pública do Estado do Amazonas, reuniu-
se, em sessão extraordinária, o Conselho Superior, eleito em 05 de fevereiro de 2010 e empossado em 
12 de fevereiro do mesmo ano, sob a presidência do Dr. Tibiriçá Valério de Holanda, Dr. Wilson Oliveira 
de Melo Júnior, Dr. José Ricardo Vieira Trindade, Conselheiros natos. Presentes os Conselheiros 
eleitos, Dr. Péricles Duarte de Souza Junior, Dr. Luiz Maurício de Oliveira Bastos, Dr. Ariosto Lopes 
Braga Neto, Dra. Melissa Souza Credie Borborema, Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar. Presente 
ainda o Presidente da classe dos Defensores Públicos, Dr. 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 reunião o Sr. Perseverando da Trindade Garcia Filho. 
Aberta a sessão, O Dr. Tibiriçá solicitou e os membros do Conselho acataram a unanimidade a inversão 
de pauta, para que se possa eleger um relator para apresentar a resolução dos procedimentos para a 
eleição dos novos membros do Conselho Superior para o biênio 2012/2014. O Dr. Ricardo Trindade se 
prontificou a ser o relator e desta feita foi aclamado por todos, ficando inclusive de apresentar na 
próxima reunião extraordinária, quarta-feira, dia 18/01/2012, às 13:00 horas. Fica registrado pelo Dr. 
Ricardo, a ocorrências do desaparecimento do ícone de arquivos do computador do Corregedor Geral, o 
qual o Dr. Tibiriçá se prontificou a resolver dando maior segurança à Corregedoria no sentido de 
desmembrar os seus computadores da rede geral desta DPE. Após essa decisão, o Presidente Dr. 
Tibiriçá Valério e o Dr. Wilson Oliveira Jr., se retiraram da reunião passando a presidência ao Dr. 
Ricardo Trindade. Dando sequência aos trabalhos, o Corregedor apresentou os documentos relativos 
aos requerimentos formulados pela Comissão Organizadora do Concurso, bem como dos candidatos 
JOAQUIM LEITÃO JUNIOR e MANOELA FANNI DIAS RESENDE. Com relação aos documentos 
apresentados pela Comissão, o Corregedor fez expressa ressalva quanto à data do protocolo de pedido 
do Dr. Gualberto Graciano no dia 26/10/2011, o qual não foi apresentado ao Conselho Superior da 
Defensoria Pública, tendo sido objeto de seu conhecimento, por acaso, no início deste ano, quando 
demandava do Secretário do Conselho a localização do requerimento anterior da Comissão 
Organizadora do Concurso. Dada a ausência de conhecimento deste documento, no qual o Dr. 
Gualberto demandava do Conselho a tomada de providências quanto à ações judiciais em curso no 
Judiciário estadual relativas à anulação, pelo Governador do Estado, do Concurso da Defensoria. Diante 
da gravidade da omissão de comunicação ao Conselho de tal documento, o qual pede explicação por 
escrito, o Corregedor fez expressa ressalva ao Secretário do Conselho para que tenha maior zelo pelas 
documentações a ele dirigidas. O conselho também delibera para que se tenha uma sala exclusiva para 
se evitar outros transtornos. O Dr. Luiz Maurício recomenda novamente a utilização do sistema 
PROTON, para que se possa tramitar essas documentações. Em seguida o Dr. Ricardo Trindade solicita 
que seja discutida a situação do concurso público sobre sua anulação, manutenção ou suspensão em 
função do requerimento apresentado pela comissão, além de informar que existem dois requerimentos 
que pede pelo prosseguimento deste. O Dr. Leonardo se manifesta em favor da anulação do certame 
até porque há uma decisão do governador, e vai além solicita que a Defensoria seja indenizada e 
propõe que outra Instituição realize o próximo concurso. Também indaga sobre a competência deste 
Conselho nesta tomada de decisão. Na qualidade de representante da classe, o Dr. Carlos Alberto 
informa que a nossa Lei Complementar Estadual nº 01/90 é muito clara a respeito disso e nos dá essa 
garantia e que existe uma legislação estadual, Lei de Processo Administrativo Estadual nº 7294/2003, 
que coloca bem esses procedimentos quanto à anulação e suspensão. O Dr. Péricles pede a palavra 
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para fazer duas colocações, uma correlação a anulação ou suspensão e a outra com relação a rescisão 
contratual, as quais terão que serem vistas separadamente. Com relação a suspensão ou anulação do 
concurso tem-se que ver os motivos pelos quais estão havendo essas investigações, não são supostas 
fraudes, enfim, diante dos fatos o Instituto Cidades foi quem maculou o concurso, ao contrário de um 
candidato utilizar de meios ilícitos de burlar a sua prova e por conta disso é impossível continuar com 
qualquer coisa com essa instituição. O Dr. Carlos Alberto questionou sobre os ofícios encaminhados ao 
Instituto Cidades com relação ao depósito do valor em contrato e este secretário apresentou-os logo em 
seguida, depósito este até o momento não realizado. O Dr. Ariosto alega que é muito difícil se afirmar 
quem passou corretamente ou não e que o próprio MP conclui pela fraude, juntamente com a CGE e 
assim, prosseguir com este concurso é muito preocupante, pois o prejuízo já houve à administração e 
em sua opinião deveríamos anulá-lo. Dessa forma, é consenso entre os nobres Conselheiros que: a) a 
bem do Serviço Público b) haver sido cancelado o contrato entre o Município e o Instituto Cidades para 
a realização de um concurso municipal c) Investigação do MP e CGE concluindo que ocorreu fraude, 
além de outros, poderiam ser utilizados para anulação do concurso público. Após esgotada a discussão 
do assunto foi aprovado a unanimidade a anulação do certame. Com relação aos requerimentos da lavra 
dos candidatos JOAQUIM LEITÃO JUNIOR e MANOELA FANNI DIAS RESENDE, ficou prejudicada em 
função da deliberação deste Conselho pela anulação do certame, na opinião do Conselheiro Dr. 
Leonardo Aguiar. Assim, a posição do nobre Conselheiro foi submetido a discussão e posterior votação, 
sendo aprovada a unanimidade. Ao final foi recomendado que a secretaria deste órgão, de que todas as 
suas decisões sejam endereçadas aos eventuais interessados de forma documental, bem como, as 
correspondências protocoladas a este Conselho sejam devidamente autuadas para eficácia de seus 
fundamentos. E não havendo nada mais a tratar, o Exmº Senhor Corregedor 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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