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para a implementação de programas e/ou políticas a se-

rem desenvolvidas pela Defensoria Pública; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir e tornar obrigatório, no atendimento às as-

sistidas e assistidos da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas, o uso de formulário sobre etnia, raça e identi-

dade de gênero, em todas as unidades da Defensoria Pú-

blica.   

Art. 2º Quando dos atendimentos, o formulário será dispo-

nibilizado através do Sistema Solar, sistema informatizado 

oficial da DPE/AM, e de preenchimento obrigatório pelas 

Defensoras e Defensores Públicos, bem como servidoras 

e servidores públicos.  

§1º Por preenchimento obrigatório entende-se o convite 

para que a assistida ou o assistido participe da coleta de 

dados. 

§2º O sistema disponibilizará relatórios mensais, resu-

mindo as informações coletadas através da alimenta-

ção/recebimento dos dados. 

Art. 3º As assistidas e os assistidos podem se recusar a 

responder os questionamentos, por se tratar de dados 

pessoais, nos termos do art. 5º, inc. II da Lei 13.709/2018 

– Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPDP).  

Parágrafo único. Os dados coletados serão geridos pela 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas e somente 

poderão ser utilizados para fins de pesquisa e organiza-

ção de projeto ou políticas favoráveis aos assistidos en-

trevistados, nos termos do art. 7º da LGPDP. 

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 

 

Manaus/AM, 27 de novembro de 2020. 

 

 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Defensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior 

 
 
 
 

PROPOSTA DE MODELO DE QUESTIONÁRIO 
 

1. CONSENTIMENTO E AUTORIZAÇÃO  
 
A pessoa atendida foi devidamente esclarecida sobre a 
utilização das informações concedidas por ela para fins de 
pesquisa e organização de projeto ou políticas favoráveis 
aos assistidos, sem prejuízo do caráter sigiloso de sua 
identificação. 
 
(  ) A pessoa atendida autorizou a utilização das informa-
ções concedidas por ela para fins institucionais, sem pre-
juízo do caráter sigiloso de sua identificação. 
 
(  ) A pessoa atendida NÃO autorizou a utilização das in-
formações concedidas por ela para fins institucionais. 
 
(  ) A pessoa se recusou a responder ao questionário. 
 
2. PREENCHIMENTO 
 
2.1 COR/RAÇA: 
(  ) branca – descendentes de europeus/ocidentais            
(  ) preta – descendentes de africanos/afro-brasileiros  
(  ) amarela – descendentes de asiáticos/orientais 
(  ) parda – descendentes de indivíduos de cor/etnias dife-
rentes-miscigenação/mestiçagem 
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(  ) indígena – descendentes de índios 
(  ) sem informação 
 
2.2 SEXO BIOLÓGICO: 
(  ) feminino 
(  ) masculino  
(  ) sem informação 
 
2.3 IDENTIDADE DE GÊNERO 
(  ) feminino 
(  ) masculino 
(  ) transexual – nome social _______________________ 
(  ) travesti – nome social __________________________ 
(  ) transgênero 
(  ) sem informação 
 
2.4 ORIENTAÇÃO SEXUAL 
(  ) homossexual 
(  ) heterossexual 
(  ) bissexual 
(  ) sem informação 
 
 
* Fonte: Formulário de Atendimento para a rede de Núcleos e Postos (internet) 
Ministério da Justiça / Secretaria de Justiça e UNODC – Unidade das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crimes 
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