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Interessada:   Defensora   Pública   Dra.   Pollyana   Gabrielle   Souza   Vieira  
Assunto:  Proposta  de  resolução  para  tornar  obrigatório,  no  atendimento  das  assistidas  e             
assistidos,  o  preenchimento  de  dados  sobre  a  raça,  etnia  e  identidade  de  gênero  em  todas                
as   unidades   da   DPE/AM.  

 

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  PROPOSTA  DE  RESOLUÇÃO      

PARA  IMPLEMENTAÇÃO  DE  QUESTIONÁRIO  DE  DADOS       

SOBRE  RAÇA,  ETNIA  E  IDENTIDADE  DE  GÊNERO  NAS         

UNIDADES  DA  DPE/AM.  NECESSIDADE  DE  COLETA  DE        

INFORMAÇÕES  E  CONHECIMENTO  DAS  NECESSIDADES      

ESPECÍFICAS  DAS  ASSISTIDAS  E  ASSISTIDOS.      

IMPORTÂNCIA  DE  DADOS  PARA  PESQUISAS  E  MELHOR        

FORMA  DE  ATENDIMENTO  AO  USUÁRIO.  ACOLHIMENTO       

DO   PEDIDO.  
Exmo.   Presidente,  
Doutos   Conselheiros,  
  
Relatório :  
 

Trata-se  de  processo  criado  a  partir  do  memorando  n.084/2019,  do  Núcleo  Especializado             

em  Proteção  e  Defesa  dos  Direitos  da  Mulher  (Nudem).  A  Defensora  Pública  interessada              

fundamenta  seu  pedido  declarando  a  complexidade  de  problema  de  cada  usuário,  aduzindo  ser              

importante  o  conhecimento  de  dados  sobre  sua  raça,  etnia  e  sexo  para  então  propor  a  solução                 

mais   adequada   à   situação   específica   de   cada   caso.  

Argumentou  ainda  que  a  necessidade  de  coletar  dados  e  informações  sobre  raça,  etnia  e               

gênero  tem  o  fito  de  produzir  e  analisar  dados  para  a  criação  de  programas  destinados  a  cada                  

parcela  determinada  da  população,  atendendo  assim  as  reais  dificuldades  daqueles  grupos            

menos   favorecidos.  

Distribuído  os  autos  ao  então  Relator,  à  época  Dr.  Antônio  Cavalcante,  este  determinou  a               

remessa  dos  autos  à  diretoria  de  planejamento  e  gestão  para  que  houvesse  manifestação  quanto               

à  possibilidade  de  instrumentalização  do  pedido.  O  Diretor  de  Planejamento,  por  sua  vez,              

encaminhou  os  autos  para  Divisão  de  Tecnologia  da  Informação  também  para  averiguar  a              

implementação   efetiva   do   preenchimento   dos   dados.   

A  Diretoria  de  Tecnologia  da  Informação,  o  então  DIT,  declarou  que  o  sistema  Solar  já                
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comtempla  o  preenchimento  de  campos  referentes  à  raça/cor  e  identidade  de  gênero  no              

formulário  de  cadastros  de  recepção  aos  assistidos  e  no  relatório  de  hipossuficiência.  Aduziu              

ainda  que  realizou  pesquisas,  tendo  como  fonte  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatísticas  –                

IBGE  –  concluindo  que  não  se  dissocia  etnia  de  raça  e  que  são  utilizados  como  parâmetros  para                  

definição   de   cor/raça   os   termos:   branca,   parda,   preta,   amarela   e   indígena.  

Por  fim,  com  o  retorno  dos  autos  à  Diretoria  Adjunta  de  Planejamento  e  Gestão,  esta                

certificou  a  existência  de  cadastro  de  dados  no  sistema  solar,  declarando  ainda  a  possibilidade  de                

extração  do  relatório  mensal  “Perfil  de  Assistidos”.  Na  oportunidade,  ainda  afirmou  que  o  sistema               

Solar  atualmente  apenas  é  utilizado  nas  áreas  de  família  e  inicial  cível,  mas  com  real  previsão  de                  

abranger   os   atendimentos   em   todas   as   unidades   da   DPE/AM   até   dezembro/2020.  

 

É   o   relatório.   Passo   a   proferir   o   voto.  
  

Com  efeito,  no  que  tange  ao  pedido  em  si,  é  notória  sua  importância  e  necessidade  de                 

conhecimento  dos  perfis  dos  assistidos.  Vejamos  que  tal  medida  não  é  inovadora  na  Defensoria               

Pública.  As  especificidades  de  cada  grupo  são  relevantes  para  o  conhecimento  das  necessidades              

respectivas   em   diversas   áreas.   

Assim,  o  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da  Portaria  n.344,  de  01  de  fevereiro  de  2017,  já                  

dispunha  de  regramento  para  preenchimento  de  questionário  sobre  o  quesito  raça/cor/etnia,            

visando  justamente  melhorar  a  qualidade  de  atendimento  e  entender  as  necessidades  de  cada              

grupo.  Em  pesquisa  realizada,  verificamos  que  os  formulários  para  captação  de  dados  sobre              

etnia/raça/cor  também  existem  no  Ministério  da  Educação  e  em  diversos  órgãos  da  administração              

direta  e  indireta  no  âmbito,  inclusive,  do  poder  executivo  (secretarias  de  estados,  secretarias              

municipais,   faculdades   públicas   etc).  

Em  geral,  a  elaboração  e  implementação  de  programas  ou  políticas  demanda  uma  base              

de  dados,  de  conhecimento  da  realidade  sobre  cada  grupo  específico  se  pretende  implementar  o               

projeto  mais  adequado.  O  formulário  de  registro  de  atendimento  é,  portanto,  um  instrumento  de               

coleta   para   formalizar   e   viabilizar   um   projeto   eficiente.  

Na  Defensoria  Pública  não  seria  diferente.  Para  a  Defensoria  Pública,  que  tem  como              

missão  constitucional  a  proteção  dos  hipossuficientes  e  garantia  dos  direitos  humanos,  o  sistema              

de  coleta  de  dados  proposto  é  até  mesmo  essencial  para  sua  atuação,  possibilitando  a  execução                

de   medidas   mais   eficientes   nas   diversas   áreas:   saúde,   educação,   moradia,   ações   coletivas,   etc.  

Portanto,  o  conhecimento  e  gestão  da  informação  sobre  a  etnia/raça/cor  e  identidade  de              

gênero  revela-se  medida  adequada  e  pertinente  para  “buscar  programas  destinados           

especificamente  a  essa  parcela  da  população,  atendendo  às  reais  dificuldades  dos  grupos  menos              
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favorecidos”,   nos   dizeres   da   Interessada.  

Também,  no  que  concerne  à  viabilidade  e  implementação  da  medida,  conforme            

pareceres  do  então  DIT  e  da  Diretoria  Adjunta  de  Planejamento  e  Gestão,  fls.  11  e  12,  verifica-se                  

a  sua  perfeita  possibilidade,  não  havendo  óbice  para  efetivar  a  medida.  Ao  revés,  o  próprio                

sistema  solar  já  contempla  tal  questionário,  sendo,  inclusive,  possível  extrair  relatórios  mensais             

sobre  estes  dados  coletados.  Somando-se  a  isso,  uma  vez  que  o  sistema  solar  será  a  ferramenta                 

utilizada  em  todas  as  unidades  da  DPE/AM,  também  será  possível  implementar  a  medida              

extensiva   em   todo   o   âmbito   da   Defensoria   Pública.  
Diante  do  exposto  e  da  importância  da  medida  proposta,  voto pelo acolhimento  do              

pedido,  para  que  seja  obrigatória  a  coleta  de  d ados  sobre  raça/etnia/cor  e  identidade  de  gênero                

em  todas  as  unidades  da  DPE/AM,  possibilitando  assim  a  gerência  da  informação  e  criação  de                

programas  e  projetos  específicos  para  os  grupos  específicos  de  assistidos,  garantindo,  inclusive,  o              

melhor  mister  da  Defensoria  Pública,  qual  seja:  prestar  um  serviço  mais  eficiente  e  adequado  aos                

usuários.  

  
                                                                                                       Manaus,   22   de   setembro   de   2020.  

  

  
Kanthya   Pinheiro   de   Miranda  

Conselheira   Eleita   4ª   Classe   –   CSDPE/AM  

 

 


