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RESOLUÇÃO Nº 30/2020-CSDPE/AM 
 

DISPÕE SOBRE A RESERVA 
DE VAGAS PARA NEGROS 
(PRETOS E PARDOS),  INDÍ-
GENAS e QUILOMBOLAS NOS 
CONCURSOS E SELEÇÕES 
PÚBLICAS NO ÂMBITO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições 
legais previstas nos incisos I do artigo 18 da Lei Comple-
mentar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do 
art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e no art. 1º do 

Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria 
Pública Estado do Amazonas 

CONSIDERANDO o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, fundamento da República Federativa do Brasil e a 
necessidade de redução das desigualdades sociais e da 
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem 
ou raça, conforme Art.1º, inciso III, e Art.3º, incisos III e IV, 
da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei 12.288/2010, que institui o esta-
tuto da Igualdade Racial, destinando a garantir à popula-
ção negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a 
defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos 
e o combate à discriminação e às demais formas de into-
lerância étnica; 

CONSIDERANDO a Lei Federal 12.990/2014, que re-
serva a pessoas negras percentual de 20% das vagas ofe-
recidas nos concursos públicos para provimento de car-
gos efetivos e empregos públicos no âmbito da adminis-
tração pública federal, das autarquias, das fundações pú-
blicas e das sociedades de economia mista controladas 
pela União, julgada constitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal (ADC n. 41) 

CONSIDERANDO dados do censo do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010, o 
Estado do Amazonas possui a maior população autode-
clarada indígena no país, com 168,7 mil pessoas.  

CONSIDERANDO que são funções institucionais da De-
fensoria Pública do Amazonas, previstas no artigo 3º, X, 
da Lei Complementar 01/90, promover a mais ampla de-
fesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abran-
gendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econô-
micos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as 
espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e 
efetiva tutela. 

CONSIDERANDO a necessidade de promover ações afir-
mativas que contribuam para a participação da população 
negra em condição de igualdade de oportunidade na vida 
econômica, social, política e cultural do País. 
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CONSIDERANDO a necessidade de modificação das es-
truturas institucionais do Estado para o adequado enfren-
tamento e a superação das desigualdades étnicas decor-
rentes do preconceito e da discriminação étnica: 

RESOLVE: 
 

Art.1º Serão reservadas 30% (trinta por cento) das vagas 
oferecidas nos concursos e seleções públicas para provi-
mento de cargos de membros, servidores e estagiários, 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
às pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilom-
bolas, que facultativamente autodeclararem tal condição 
no momento da inscrição provisória. 

Art. 2º Deverão constar dos editais de concursos e sele-
ções públicas realizados pela Defensoria Pública do Ama-
zonas, expressamente, o número de vagas existentes, 
bem como o total correspondente à reserva destinada à 
população negra, indígena e quilombola. 

§1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o nú-
mero de vagas oferecidas no concurso público ou no pro-
cesso seletivo simplificado for igual ou superior a 03 (três), 
observados os critérios de distribuição de vagas previstos 
no edital. 

§2º Quando a aplicação do percentual indicado no art. 1º 
desta Resolução resultar em número fracionado, esse 
será aumentado para o primeiro número inteiro subse-
quente, em caso de fração superior a 0,5 (cinco décimos), 
ou diminuído para o primeiro número inteiro antecedente, 
em caso de fração igual ou inferior a 0,5 (cinco décimos). 

Art.3º Poderão concorrer às vagas reservadas à popula-
ção negra, indígena e quilombola as candidatas e candi-
datos que se autodeclararem pretos(as), pardos(as), indí-
genas e quilombola no ato da inscrição no concurso pú-
blico, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fun-
dação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE, sendo vedada qualquer solicitação por parte do 
candidato após a conclusão da inscrição. 

§1º O(a) candidato(a) autodeclarado(a) negro(a) será con-
vocado(a) para entrevista pessoal com a Comissão Espe-
cial destinada a avaliar o seu pertencimento à população 
negra. 

§2º O(a) candidato(a) autodeclarado indígena será convo-
cado(a) para comprovar o pertencimento à população in-
dígena perante a Comissão Especial, o que será realizado 
por meio da apresentação de ao menos um dos seguintes 
documentos:  

I – declaração de sua respectiva comunidade sobre sua 
condição de pertencimento étnico, assinada por pelo me-
nos duas lideranças reconhecidas; 

II - documento emitido pela FUNAI que ateste sua condi-
ção. 

§3º A condição de quilombola dos (as) candidatos(as) aos 
certames da Defensoria Pública destinados ao provimento 
de cargos de membros, servidores, bem como nos pro-
cessos seletivos de estágio, será comprovada com certi-
dão expedida pela Fundação Cultural dos Palmares, 
sendo vedada qualquer solicitação por parte do candidato 
(a) após a conclusão da inscrição no certame.  

§4º Para cada concurso ou seleção pública, será criada 
uma Comissão Especial, composta por um (a) Defen-
sor(a) Público(a) e mais dois membros da sociedade civil, 
com representatividade de raça, atuação na causa étnico-
racial e idoneidade reconhecida, todos indicados pelo 
Conselho Superior e designados (as) pelo (a) Defensor (a) 
Público (a) Geral, garantindo-se a Adepam e à Esudpam 
a sugestão de dois nomes para avaliação do Conselho 
Superior. 

§4º Na hipótese de constatação de declaração falsa, o 
candidato (a) será eliminado do concurso e, se houver 
sido nomeado (a) ou contratado (a), ficará sujeito (a) à 
anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, 
após procedimento administrativo em que lhe sejam asse-
gurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis. 
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Art.4º As candidatas e os candidatos negros, indígenas ou 
quilombolas concorrerão concomitantemente às vagas re-
servadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de 
acordo com a sua classificação no concurso. 

§1º As candidatas e os candidatos negros, indígenas ou 
quilombolas aprovados (as) dentro do número de vagas 
oferecido para a ampla concorrência não serão computa-
dos para efeito do preenchimento das vagas reservadas. 

 §2º Em caso de desistência de candidato(a) negro(a), in-
dígena ou quilombola aprovado em vaga reservada, a 
vaga será preenchida pelo candidato(a) negro(a), indí-
gena ou quilombola posteriormente classificado. 

§3º Na hipótese de não haver número de candidatos ne-
gros, indígenas ou quilombolas aprovados suficiente para 
ocupar as vagas reservadas, as vagas remanescentes se-
rão revertidas para a ampla concorrência e serão preen-
chidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 
ordem de classificação. 

Art.5º A nomeação das candidatas e candidatos aprova-
dos respeitará os critérios de alternância e proporcionali-
dade, que considerem a relação entre o número de vagas 
reservadas a candidatas e candidatos com deficiência, ne-
gros, indígenas ou quilombolas. 

Art. 6° O acesso dos candidatos à reserva de vagas obe-
decerá ao regulamento do concurso público, na forma do 
art. 46 da Lei Complementar n° 01/1990. 

Art.7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação e terá vigência pelo prazo de 10 (dez) anos, po-
dendo ser prorrogada, sucessivamente, pelo mesmo 
prazo, caso, ao final do período, seja objetivamente cons-
tatado que as desigualdades étnicos-raciais que enseja-
ram a sua implantação ainda persistam.  

 Manaus, 27 de novembro de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

*Republicada por conter erro na publicação no Diário Ofi-
cial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Ama-
zonas, Edição nº 1.352, de 26 de novembro de 2020, 
págs. 16/18. 
 

RESOLUÇÃO Nº 031/2020-CSDPE/AM 

ALTERA a Resolução nº 
004/2012-CSDPE/AM, que regu-
lamenta o Regimento Interno do 
Conselho Superior da Defenso-
ria Pública do Estado do Amazo-
nas. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-
ções legais previstas nos incisos I e II, do artigo 9º da Lei 
Complementar Estadual n.º  01, de 30 de março de 1990, 
conforme texto consolidado publicado no DOE de 21 de 
março de 2005, e no art. 14, III, do Regimento Interno do 
na CSDPE/AM), por decisão unânime de seus membros 
presentes na Reunião Ordinária de 25 de novembro de 
2020, RESOLVE ALTERAR DISPOSITIVOS DA RESO-
LUÇÃO Nº 004/2012-CSDPE/AM, nos seguintes termos: 

Art. 1º O §3º do artigo 37 da Resolução nº 004/2012-
CSPDE/AM, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 37... 
  
(...) 
  
§3ª O processo que tiver 
como objeto ato de Conse-
lheiro(a) será incluído na Or-
dem do Dia para deliberação 
e votação, restando automa-
ticamente o referido Conse-
lheiro(a) como Relator(a) do 
processo; 

  
Art. 2° O artigo 37 da Resolução n° 004/2012-CSDPE/AM 
será acrescido do seguinte parágrafo:  
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