
 
 

RESOLUÇÃO Nº 004/2020-CSDPE/AM 

Altera a Resolução nº 002/2013-CSDPEAM e dá outras 
providências. 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais previstas, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o serviço do plantão no interior do Estado 
no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas; 
 
CONSIDERANDO que a Resolução nº 002/2013–CSDPE/AM, que regulamenta o regime de 
plantão dos Defensores Públicos do Estado do Amazonas, não prevê especificamente o 
regime de plantão nas comarcas do interior do Estado, 
 

RESOLVE 
 
Art. 1º. O artigo 1º, 2º, 4º, 8º e 9º da Resolução 002-2013/CSDPEAM passam a ter a seguinte 
redação: 
 
“Art. 1º O plantão de atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas no âmbito 
da 1.ª e 2.ª Instâncias da Comarca de Manaus e nas cidades sedes dos Polos de Atendimento 
do Interior funcionarão fora do expediente forense regular, inclusive nos finais de semana, 
nos feriados, nos pontos facultativos e no recesso forense, em regime ininterrupto. 
 
§1º No período de 20 de dezembro a 06 de janeiro, em razão da suspensão do expediente 
forense e da prestação da jurisdição em regime de plantão, de acordo com a Resolução n.º 
08, de 29/11/2005 do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas também funcionará em regime de plantão na Comarca de Manaus e nas cidades 
sedes dos Polos de Atendimento do Interior. 
(...) 
 
Art. 2º O Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado editará ato definindo os 
locais e horários de funcionamento do plantão na Comarca de Manaus. 
 
Parágrafo único. Nas cidades sedes do polo de atendimento do interior, o Defensor Público 
Geral editará ato definindo os locais e horários de funcionamento do plantão respectivo, 
ouvido o Coordenador do Polo de Atendimento do Interior. 
(...) 
 
Art. 4º O suporte de pessoal do plantão da Defensoria Pública do Estado será dado por 
servidores indicados pelos Defensores plantonistas e designados pelo Defensor Público 
Geral. 
(...) 
 
§2º A distribuição da carga horária e o revezamento dos servidores designados para o plantão 
será disciplinado em Portaria do Defensor Público Geral. 
 
§3º Serão disponibilizados para a Central de Plantão um veículo e um motorista, designado 
pelo Defensor Público-Geral, além de outros equipamentos adequados à necessidade dos 
serviços. 



 
 

 
§4º O grupo de apoio ao plantão nas cidades sedes dos Polos do Interior serão indicados 
pelos coordenadores do polo. 
(...) 
 
Art. 8º O plantão dos Defensores Públicos, na Comarca de Manaus e nas cidades sedes do 
Polo do Interior, obedecerá ao regime de rodízio semanal, exceto durante o recesso forense, 
quando o regime será de rodízio a cada 03 (três) dias, sendo permitido um membro acumular 
mais de um período. 
 
Parágrafo único. Participarão do plantão tratado no “caput” todos os Defensores Públicos de 
1ª e 2ª Instância com atuação na Comarca de Manaus. 
(...) 
 
Art. 9º A escala de plantão dos Defensores Públicos da Comarca de Manaus será elaborada 
pelo Defensor Público-Geral, que baixará o ato de designação, com antecedência mínima de 
180 (cento e oitenta) dias, disciplinando semestralmente o rodízio do plantão no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado, sendo devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública. 
 
§1º A escala de plantão dos Defensores Públicos do Polo de Atendimento do Interior será 
elaborada pelo Defensor Público Geral, ouvido o respectivo Coordenador, que baixará o ato 
de designação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, disciplinando mensalmente 
o rodízio do plantão no âmbito da sua regional, sendo devidamente publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública. 
 
§2º Os plantões referidos no parágrafo anterior serão organizados pelo Coordenador do Polo 
de Atendimento e oferecidos aos Defensores Públicos interessados integrantes do referido 
Polo, tendo preferência os mais antigos, e, havendo recusa, observar-se-á a lista de 
antiguidade em ordem decrescente. 
 
§3º O Defensor Público plantonista no Polo de Atendimento prestará atendimento em todas 
as áreas de atuação da Defensoria Pública. 
 
§4º O Defensor Público escalado poderá permutar, desde que apresente ao Defensor Público 
Geral, em conjunto com seu substituto, manifestação expressa. 
 
Art. 2º Ficam revogados os artigos 10 e 11 da Resolução 002-2013/CSDPEAM. 
 
Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior fará publicar texto consolidado da Resolução n. 
002/2013-CSDPE/AM, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente 
Resolução.  
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Manaus (AM), 4 de fevereiro de 2020. 
 

ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 
Defensor Público-Geral do Estado, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 


