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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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§11 O Conselheiro que esteja 
em término de mandato será 
excluído da distribuição de 
matérias na última sessão 
em que participar. 

  

Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM ela-
borará texto consolidado da Resolução n.º 012/2020-
CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 
05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente, e con-
solidará no sítio Eletrônico da Defensoria Pública do Es-
tado do Amazonas. 

Manaus, 27 de novembro de 2020. 

  

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 32/2020-CSDPE/AM 

  

Institui e regulamenta a co-

leta de dados sobre raça, et-

nia e identidade de gênero 

em todas as unidades da De-

fensoria Pública do estado do 

Amazonas. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribui-

ções legais, 

 

CONSIDERANDO a função constitucional da Defensoria 

Pública prevista no art. 134 da CRFB incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados; 

 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa da Defen-

soria Pública do Estado do Amazonas, conforme artigo 

134, § 2º, da Constituição Federal, artigo 97-A da Lei 

Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e artigo 2º 

da Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 1990; 

 

CONSIDERANDO o teor da Lei Estadual 4.946, de 04 de 

outubro de 2019, que dispõe do uso do nome social por 

pessoas travestis transexuais nos órgãos e entidades da 

administração pública direta e indireta, autárquica e fun-

dacional do Estado do Amazonas; 

 

CONSIDERANDO que a necessidade de coletar dados e 

informações sobre raça, etnia e gênero tem o fito de pro-

duzir e analisar informações para a criação de programas 

destinados a cada parcela determinada da população, 

atendendo assim as reais dificuldades daqueles grupos 

menos favorecidos; 

 

CONSIDERANDO que o preenchimento de questionário é 

instrumento de coleta de dados sobre a etnia, raça e iden-

tidade de gênero, cujas informações serão relevantes 
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