
APRESENTAÇÃO

Prezados Colegas Defensores,

Sou  Caroline  Braz  Germano  Ribeiro 

Penha,  Defensora  Pública  de  2a Classe,  titular  da  5a 

Defensoria  de  Atendimento  Cível  e  Coordenadora  da 

Defensoria Pública Itinerante.

Ingressei na carreira há 12 (doze) anos, 

em  fevereiro  de  2005,  iniciando  minha  atuação  no 

interior, passando dois anos no Município de Manacapuru/AM. Na Capital, atuei na área 

Cível e na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais.

Todavia, decepcionada com a morosidade da Justiça (anos sem receber 

um “cite-se”  em diversos processos),  pedi  vacância  no  meu cargo de Defensora,  em 

2010, e tomei posse como juíza no Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, acreditando 

que no Judiciário teria maiores oportunidades para realmente “fazer Justiça”. Contudo,  

percebi  que,  mesmo com enorme força de vontade e disposição para movimentar  os 

feitos, muitos processos não “andavam” por inúmeras questões alheias à minha vontade 

(falta  de  localização  de  testemunhas,  insuficiência  de  oficiais  de  justiça,  práticas 

retrógradas nos cartórios judiciais etc). 

Com a experiência de um ano e meio na Magistratura, percebi o quanto a 

Defensoria Pública é essencial à Justiça e, principalmente, conscientizei-me de que na 

Defensoria eu posso muito mais do que no Judiciário,  pois somos REAIS agentes de 

transformação social! Somos nós que temos contato direto com o público e somos nós 

quem orienta a população e soluciona o conflito nas audiências extrajudiciais. Aqui me 

sinto muito mais útil!

Decidi retornar para a Defensoria Pública e voltei para a área Cível, onde 

passei a valorizar ainda mais as tentativas de conciliação extrajudicial.



Cumulativamente  com  a  atuação  cível,  passei  a  coordenar  o  Projeto 

Defensoria Pública Itinerante em 2016, ano em que, contando sempre com a colaboração 

dos  Defensores,  conseguimos  intensificar  o  número  ações  e,  consequentemente, 

ampliamos o número de atendimentos em mais de 600%, com um total de mais de 8.000 

(oito  mil  atendimentos),  em  contrapartida  aos  1.021  atendimentos  realizados  no  ano 

anterior.
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Este ano, apresentei um projeto para o Fundo de Promoção Social e para 

o  Ministério  Público  do  Trabalho,  para  angariar  recursos  para  ampliar  ainda mais  a 

Defensoria Itinerante.

Desses dois projetos, obtive a confirmação da liberação de R$56.000,00 

(cinquenta e seis mil  reais)  do Ministério Público do Trabalho para aparelhamento do 

Itinerante. Acredito que até o final deste ano conseguiremos concretizar a obtenção de 

notebooks e scanners novos para o Itinerante, com valores provenientes deste projeto, 

sem necessidade de desembolso de recursos da Defensoria!!

Além  dessa  atuação  na  atividade  fim,  também  atuei  no  âmbito  do 

Conselho Superior, quando fui eleita para o Biênio 2012-2013 e reeleita para 2014-2015.

Nesses  dois  mandatos,  o  foco  principal  foi  organizar  e  normatizar  a 

Defensoria Pública, iniciando-se pelo Regimento Interno do próprio Conselho Superior 

(Res. 004/2012), Regimento interno da Corregedoria (Res. 011/2012),  Regimento Interno 

da Defensoria Pública (001/2013) e Resolução que define as Atribuições e Titularidades 

dos Órgãos de Atuação da Defensoria (Res. 021/2014)

Dentre inúmeras outras regulamentações, com o escopo de melhorar o 

rendimento dos Defensores Públicos, participei ativamente da discussão e votação das 

seguintes resoluções:

• Quinquênio – ATS – Adicional por Tempo de Serviço (Res. 014/2012)

• Gratificação para Membros do Conselho Superior (019/2012)

• Teto Remuneratório (027/2014)

• Auxílio Moradia (050/2014)

Em constante contato com os Defensores Públicos recém empossados, e 

demonstrando uma atuação TOTALMENTE INDEPENDENTE, defendi a concessão de 05 

(cinco)  dias  de  ausência  da  Comarca  do  Interior,  fato  consolidado  na  Resolução 

038/2014.

Exerci  esses  dois  mandatos  com  muita  firmeza e  independência, 



sempre atenta aos anseios dos Membros e sempre defendendo nossas prerrogativas e 

buscando melhoria salarial.

No atual contexto, pretendo voltar a participar das decisões no âmbito do 

Conselho Superior  e  contribuir  ativamente  para  o  fortalecimento  de nossa Instituição,  

interna  e  externamente,  procurando  estimular  e  atuar  junto  aos  membros  e 

Coordenadores temáticos para incrementarmos o número de Enunciados do Conselho do 

Conselho Superior, sempre valorizando o Membro e priorizando nossas necessidades de 

melhor estrutura de trabalho (física e de pessoal) para a atividade fim, bem como melhor  

ganho salarial, trazendo novamente ao Colegiado a proposta de “Auxílio para aquisição 

de obras técnicas”.

Comprometo-me  a,  em  consonância  com  minha  atuação  nos  dois 

mandatos anteriores, continuar pautando minha conduta pela seriedade, diálogo franco 

com os Membros, firmeza e independência na defesa dos nossos ideais.

Finalizo  esta  apresentação  colocando-me  à  inteira  disposição  para 

sugestões, críticas e esclarecimentos.

Grata pela sua atenção,

Caroline Braz Germano Ribeiro Penha (VOTE 21)


