Presidente do TJAM participa de cerimônia de posse dos três novos defensores públicos que vão atuar em
Seg, 11 de Fevereiro de 2019 14:44

A cerimônia foi realizada no auditório da Sede do Governo do Estado do Amazonas e presidida
pelo defensor público geral, Rafael Barbosa.

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador
Yedo Simões de Oliveira, participou na manhã desta segunda-feira (11) da cerimônia de posse
dos três primeiros defensores públicos aprovados no concurso realizado em 2018 pela
Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM).
A cerimônia foi realizada no auditório da Sede do Governo do Amazonas, zona Oeste da

capital, e presidida pelo defensor público geral, Rafael Barbosa. Os
novos
defensores públicos Rodolfo Lobo, Roberta Barbosa e Gabriela Andrade irão, inicialmente,
atuar no Polo Zeca Pontes, instalado pela Defensoria em Parintins (distante 369 quilômetros de
Manaus) para assistir a população da região do Baixo Amazonas.
O presidente do TJAM, Yedo Simões, destacou a importância da presença dos novos
defensores públicos para o andamento dos processos no interior do Estado. Segundo ele, a

justiça no interior amazonense
tende a ganhar mais celeridade, uma vez que
as Comarcas também foram reforçadas com a posse de novos juízes, aprovados no último
concurso realizado pelo TJAM e nomeados entre o final de 2017 e o início de 2018.
“A Defensoria é uma instituição essencial na prestação jurisdicional do Estado do Amazonas e
completa o tripé que é formado, também, pelo Ministério Público e o Poder Judiciário. É papel

da Defensoria atuar em defesa dos
necessitados, na orientação individual e
coletiva e, por isso, tem uma importância significativa no andamento dos processos no interior
do Estado”, disse o presidente do TJAM.
A defensora pública Gabriela Andrade, empossada na manhã desta segunda-feira, disse que
se sente bastante motivada em poder assumir um cargo e auxiliar juridicamente a população
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carente do interior. “Nossa missão é interiorizar a Defensoria Pública, pois a
população do interior necessita muito dessa presença. Estamos muitos animados para fazer
parte da instituição começando por Parintins, que é um polo muito importante do Estado do
Amazonas”, disse Gabriela Andrade.
O defensor público geral, Rafael Barbosa, comemorou a posse dos primeiros três colocados no
concurso realizado em 2018, que teve 59 aprovados. Segundo ele, o concurso foi um passo
importante dado pela Defensoria que, agora, tem condições de reforçar a prestação jurídica às
pessoas que não podem pagar um advogado.
“Estamos comemorando porque é uma data histórica. Foi um concurso bem difícil, durante o
qual enfrentamos muitos obstáculos. E os novos defensores estão indo para o interior, pois a
capital já está bem servida”, disse Rafael Barbosa.
O vice-governador e secretário estadual de Saúde, Carlos Almeida, representou o governador
Wilson Lima na solenidade. Defensor Público, Almeida não escondeu a satisfação em poder
representar o Estado na posse dos três novos defensores. “Quanto mais defensores públicos,
maior a possibilidade de resolver problemas sociais. É com grande satisfação que represento o
Governo do Estado do Amazonas na posse dos três primeiros colocados no concurso da
Defensoria”, disse Carlos Alberto Almeida.
Homologado no final de 2018, o concurso público da DPE-AM oferecia 25 vagas para
defensores públicos e teve 59 aprovados de um total de 3.026 inscritos. Roberta Barbosa, que
é de Porto Alegre (RS), prestava concursos para a defensoria pública há seis anos e também
foi aprovada em certames na Bahia e em Alagoas. Rodolfo Lobo é de Goiás e também foi
aprovado em concurso para defensor público no Amapá. Gabriela Andrade é baiana, de
Salvador, e há três anos de dedicava a concursos para defensores.
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