
                          
 

 

ATA DE REUNIÃO 

INDICAÇÃO DE DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) INTERAMERICANO(A) - 2021 

 

Aos 28 do mês de maio de 2021, em reunião por videoconferência (ZOOM), reuniram-se a 

Presidenta do CONDEGE, Dra. Maria de Nápolis, a Presidenta da ANADEP, Dra. Rivana Ricarte, 

e o Diretor de Relações Internacionais da ANADEP, Dr. Antonio Maffezoli, representando a 

Comissão formada para escolha do(a) Defensor (a) Público (a) Interamericana (o). 

 

Abertos os trabalhos, a Comissão inicialmente recordou que este processo de seleção se dá em 

razão da alteração do regulamento da AIDEF sobre Defensores Públicos Interamericanos, com a 

ampliação do número de DPIs de 21 para 30, de modo a garantir maior representatividade dos 

países.  

 

Assim, todos os países membros poderão indicar um terceiro nome para que Comitê Executivo da 

AIDEF possa escolher mais 06 defensores para integrarem o corpo de Defensores Públicos 

Interamericanos, para um mandato de 1 ano (complementar do atual grupo de DPIs, cujo mandato 

vai de 2019 a 2022). 

 

Deste modo, corrige-se um lapso no edital onde falava de indicação de 2 DPIs, para indicar que,  

neste seleção, será encaminhado o nome apenas de uma nova pessoa. Na seleção regular ao 

final do mandato em curso, a seleção volta a ser com um número de 2 indicados. 

 

Foram recebidos 12 (doze) pedidos de inscrição. 

 

A comissão passou a analisar todos os documentos necessários para a candidatura, sejam eles: 

currículo; declaração pessoal de comprometimento; declaração emitida pela Defensora Pública do 

Estado e declaração emitida pela associação estadual. A ANADEP e o CONDEGE certificam que 

todos os concorrentes apresentaram os documentos necessários e que, portanto, a escolha se 

deu pela análise dos currículos. 

 

Decidiu-se pela indicação da defensora pública Dra. Renata Tavares da Costa (RJ). 

 

A Comissão externa congratulações a todos os demais inscritos - Alberto Carvalho Amaral (DF); 

Ana Karoline dos Santos Pinto (AM); Fernanda da Silva Rodrigues Fernandes (GO), Marina Buck 

Carvalho Sampaio (MG) Rachel Aparecida de Aguiar Passos (MG), Rodrigo Murad do Prado 

(MG); Silma Dias Ribeiro de Lavigne (PE); Eduardo Januário Newton (RJ), Arion Escorsin de 

Godoy (RS); Davi Quintanilha Failde de Azevedo (SP); Vanessa Alves Vieira (SP) 

 

Os trabalhos foram finalizados, tendo sido lavrada a presente ata, que segue assinada pelos 

representantes das comissões. 
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