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ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. t2O, inciso Xl, do Regimento interno da Assembleia Legislativa

do Estado do Amazonas, que seja encaminhada MOçÃO DE PARABENIZAçÃO à

DEFENSORIA PÚBUCA DO ESTADO DO AMAZONAS, pelos seus 30 anos de existência.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

A Defensoria Pública do Estado do Amazonas foi criada em 30 de março de 1990, por meio

da Lei Complementar ne 01, sancionada pelo Governo do Estado. Foi a segunda criada no

Brasil e a primeira da Região Norte.

Hoje, dia 30 de março de 2020, completa 30 anos com grande investimento em

planejamento estratégico, inovação tecnológica, interiorização, capacitação profissional e

ampliação de estrutura para melhor servir à população.

Os necessitados por representação encontram na Defensoria Pública o estandarte de

repouso de suas razões discursivas. A Defensoria Pública é a representação instrumental

maior de inclusão democrática no jogo discursivo do direito. Ela não fala por ela ou pela lei,

ela fala pelos necessitados de inclusão discursiva.

A sua proximidade com as bases da sociedade e sua pretensão à universalidade (vide os

defensores transnacionais) evidenciam o verdadeiro sentido da advocacia em um processo:

ad vocare - levar a voz; Ser a voz da dignidade vilipendiada.

A Defensoria, por estar próxima da finalidade última do direito - realizar justiça social - não

pode ser tolhida na participação em processos em que se tem a coletividade enquanto

comunidade. Se a figura do amicus curiae é instrumento de democratização do processo, a

Defensoria Pública é verdadeira amicus communitas nos processos coletivos.
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O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, previsto no artigo 5e, LXXIV

da Constituição Federal, é exercido pela Defensoria Pública, instituição essencial à função

jurisdicional do Estado, incumbida da missão de prestar orientação jurídica e a defesa dos

necessitados.

Conforme expressão da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública LONDP (Lei

Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994), a Defensoria Pública é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, 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 (artigo 1e), incluindo, dentre seus objetivos, a primazia da dignidade da pessoa

humana, a redução das desigualdades sociais e a prevalência e efetividade dos direitos

humanos (artigo 3e-A),

A Defensoria Pública do Amazonas, através de seu programa Defensoria ltinerante, faz com

que chegue justiça a todos.

Desta forma, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário, na

forma Regimental, que seja encaminhada MoçÃo DE PARABENTzAçÃo à DEFENsoRtA

PÚBtlcA Do AMAZONAS, nas pessoas dos Excelentíssimos Defensores Públicos: Dr. Ricardo

Paiva, Defensor Público Geral do Estado do Amazonas e Dr. Thiago Rosas, Subdefensor

Público Geral do Estado do Amazonas. Ressaltando que a parabenização se estende a todos

os Defensores Públicos do Amazonas pelo importante trabalho desempenhado.

Solicitamos a anuência dos pares, para aprovação desta MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO e em

seguida seja encaminhada cópia à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS no

endereço: Avenida André Araújo, n. 679, Bairro Aleixo, 323, CEP 69060-000, MANAUS - AM.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGIsLATIVA Do EsTADo Do AMAzoNAS, em
Manaus, 30 de março de 2020.

JOÃO LUrZ

Deputado Estadual - REPUBLICANOS
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