
 
Colegas Defensores e Defensoras, 

Decidi submeter meu nome para apreciação de todos os 
colegas a membro do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 

Nossa instituição tem sido reconhecida pela sociedade 
amazonense em função da atuação diferenciada de todos os seus 
membros e servidores, no esforço para atender os assistidos que batem 
à porta da Defensoria Pública. Guardo profundo orgulho de fazer parte 
desta Defensoria Pública renovada, que hoje se mostra como uma 
esperança pelo acesso devido à justiça. 

Precisamos ir além. A Defensoria amazonense tem se 
consolidado e demonstrado forte atuação, fruto de um trabalho que se iniciou desde sua criação, no ano de 
1990, e tem se renovado nos últimos anos, e hoje precisa se fortalecer internamente para enfrentar os 
desafios que nos esperam, nos credenciando a atuar, em igualdade de condições a outras instituições, na 
defesa dos princípios institucionais. 

O Conselho Superior tem se mostrado órgão máximo da Defensoria Pública, no exercício do poder 
normativo, bem como em pontos sensíveis à atuação do defensor, tais como a análise de demandas que 
trazidas pelos próprios defensores e o julgamento de processos disciplinares, sempre em respeito à 
independência funcional e ao fortalecimento institucional. 

Diante deste quadro atual, pretendo, como membro do Conselho Superior, e juntamente com os 
demais membros conselheiros, contribuir ativamente de modo a atender às necessidades e anseios dos 
colegas defensores de todas as classes, buscando sempre pautar as decisões do Conselho Superior por 
critérios técnicos e com vista à imparcialidade. 

Espero, para isso, manter diálogo franco com os colegas defensores, pondo-me sempre à 
disposição para ouvir suas exposições, antes de me debruçar sobre qualquer questão posta à apreciação do 
Conselho Superior. 

Pretendo, por fim, provocar novas discussões no Conselho Superior, sempre objetivando ao 
aprimoramento institucional, pautado por princípios institucionais e atento às necessidades dos defensores 
públicos, servidores e assistidos da Defensoria. 

Diante de tais breves palavras, e longe de encerrar o debate, espero em breve ter a oportunidade 
de expor a cada colega pontos específicos em que pretendo atuar como membro conselheiro, mas ponho 
desde já meu nome para sua apreciação, na vaga disponível à 3ª Classe ao Conselho Superior, mas como 
representante de todos os colegas membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

 

Arlindo Gonçalves 


