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Defensores Públicos do Estado do Amazonas, 

Meu nome é Fernando Mestrinho e sou Defensor Público desde o dia 15 
de outubro de 2013, há pouco mais de quatro anos. Me sinto muito 
honrado de integrar a carreira que sempre sonhei. Fiz oito concursos de 
Defensoria depois de ter colado grau, tendo sido aprovado em 4 (AM, RR, 
SE e RO).  

Ao longo desse período, atuei na Comarca de Itacoatiara por três anos e, 
desde Janeiro de 2017, atuo na 9ª Defensoria Pública Forense Criminal de 
1º Grau, sempre com muita dedicação e comprometimento. Fiz parte da 
Comissão de Direito Penal da ANADEP e hoje faço parte do Conselho 
Estadual de Entorpecentes e da Comissão Criminal do Condege. Estou 
sempre disponível para a Defensoria. Fiz inúmeras audiências de custódia 
de forma voluntária e passei o Natal dos anos de 2014, 2015 e 2016 de 
plantão. Não me torno mais Defensor que os outros por isso, mas acredito 
que seja importante destacar esses fatos que demonstram um pouco da 
paixão que sinto em “Defensorar”. 



Em 2015 passei a presidir a Associação do Defensores Públicos do Estado 
do Amazonas e vários desafios têm sido enfrentados. A crise econômica e 
política fizeram com que a “fórmula” diminuição do Estado e redução dos 
gastos públicos voltasse à tona. Com isso, diversos projetos legislativos 
danosos à Defensoria surgiram no Congresso e na Assembleia Legislativa. 
Em âmbito nacional, o PL 257 e a PEC 241 foram os piores. No âmbito 
estadual, o Governo enviou proposta de Emenda à Constituição 
(Mensagem Governamental 009/2017 - Novo Regime Fiscal) prevendo o 
congelamento do orçamento da Defensoria pelos próximos dez anos. Após 
atuação da ANADEP e da Adepam, a Defensoria foi resguardada dessas 
medidas que, caso tivessem sido aprovadas, comprometeriam seriamente 
o modelo de assistência jurídica integral e gratuita. 

E o que isso tem a ver com o Conselho Superior da Defensoria Pública? 
Tudo. Como órgão máximo da Defensoria, caberá ao Conselho definir os 
rumos que serão tomados pela instituição pelos próximos dois anos. E o 
atual cenário (político e econômico do país e do Estado) não deixa 
dúvidas: vamos ser cobrados pela nossa atuação. Não há mais espaço, 
portanto, para instituições encasteladas e que olham apenas para si. Para 
isso o Conselho precisa estar composto por Defensores que 
verdadeiramente amam a Instituição, sabem as dificuldades enfrentadas no 
dia a dia de quem está na linha de frente e que tenham percepção das 
consequências políticas e sociais de cada passo dado no âmbito da 
Defensoria.  

A função de Conselheiro é de extrema importância: forma a lista tríplice do 
cargo de Corregedor, autoriza a abertura de PAD, regulamenta a atuação 
de núcleos, altera atribuições dentre inúmeras outras funções. E isso me 
motiva: participar das decisões mais importantes da instituição que tanto 
zelo. 

Dessa forma, espero contribuir pelos próximos dois anos no Conselho 
Superior, ciente de que vários desafios serão enfrentados. Por fim, desde já, 
gostaria de afirmar que não serei candidato novamente ao Conselho na 
próxima eleição pelo fato de acreditar que o órgão necessita de constante 
renovação para enfrentar os desafios que estão por vir.  

Atenciosamente, 

Fernando Mestrinho 
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