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RESOLUÇÃO Nº 004/2018-CSDPE/AM (CONSOLIDADA) 

Regulamenta os critérios de promoção 
por merecimento dos Membros da 
Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso I, do artigo 18 da 
Lei Complementar Estadual nº 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 Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do Amazonas 
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM) 

 

RESOLVE 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A promoção consiste no acesso imediato dos membros efetivos da Defensoria 
Pública do Estado de uma categoria para outra da carreira e será efetivada por ato do 
Defensor Público Geral do Estado. 

 

Art. 2º As promoções na carreira de Defensor Público, condicionadas em qualquer 
caso à existência de vagas, publicadas em edital no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública, serão feitas gradualmente de uma categoria para a 
imediatamente superior, pelos critérios de antiguidade e merecimento, 
alternadamente. 

§1º Os membros da Defensoria Pública do Estado somente poderão ser promovidos 
após dois anos de efetivo exercício na categoria, dispensado o interstício se não 
houver quem preencha tal requisito, ou se quem o preencher recusar a promoção.  

§2º A promoção do Defensor Público, por antiguidade ou merecimento, não interferirá 
na verificação do preenchimento dos requisitos mínimos necessários à confirmação 
na carreira. 

 

Art. 3º Havendo mais de 01 (uma) vaga aberta de mesma classe a ser provida no 
edital, a promoção será efetivada por meio de ato único, para o preenchimento de 
todas as vagas. 

§1º As vagas serão providas uma a uma, na mesma sessão, de forma sucessiva e 
com alternância dos critérios de antiguidade e merecimento. 

§2º A primeira quinta parte da lista de antiguidade deslocar-se-á a cada vaga aberta 
para provimento por promoção por merecimento ou antiguidade. 
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§3º A escolha dos órgãos de atuação se dará pela ordem em que se derem as 
promoções, tendo preferência os candidatos conforme sua ordem de promoção. 

§4º O Defensor Público que tiver interesse em recusar a promoção por antiguidade, 
deverá apresentar requerimento expresso nesse sentido nos 10 (dez) dias 
subsequentes à publicação do edital, sem o que será tido como aceitante. 

§5º O ato único a que se refere o caput deste artigo discriminará o critério de promoção 
de cada um dos Defensores Públicos e deverá ser publicado no Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria Pública nos 05 (cinco) dias úteis subsequentes à sessão que 
der provimento às vagas. 

 

CAPÍTULO II 

DA LISTA DE ANTIGUIDADE 

 

Art. 4º No período de 1º a 10 de janeiro de cada ano, o Defensor Público Geral fará 
publicar, no Diário Oficial eletrônico da Defensoria Pública, a lista de antigüidade dos 
membros da Defensoria Pública, tomando-se por base o dia 31 de dezembro do ano 
anterior, contendo, em anos, meses e dias, o tempo de serviço na classe, na carreira, 
no serviço público estadual e no serviço público em geral, bem como aquele 
computado para efeito de aposentadoria e disponibilidade, além da data de 
nascimento e classificação no concurso público para ingresso na carreira. 

§1º A antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício na classe. 

§2º Ocorrendo empate na classificação por antiguidade, resolver-se-á pelos critérios 
de desempate, previstos no artigo 58 da Lei Complementar Estadual n. 01/90. 

§3º Publicada a lista de antiguidade, caberá impugnação, no prazo de trinta dias, 
diretamente ao Defensor Público Geral, que decidirá sobre a controvérsia. 

§4º Da decisão do Defensor Público Geral sobre a impugnação da lista de 
antiguidade, caberá recurso para o Conselho Superior, no prazo 10 (dez) dias. 

§5º Havendo alteração da lista de antiguidade, o Defensor Público Geral a republicará, 
contra a qual não caberá nova impugnação, salvo por erro material. 

 

Art. 5º Incumbe ao Defensor Público Geral, antes da publicação de edital deflagrando 
concurso de promoção, fazer publicar a lista de antiguidade atualizada, para fins de 
promoção, e submetê-la à aprovação do Conselho Superior da Defensoria. 

§1º Os pedidos de averbação de tempo de serviço, para serem considerados no 
concurso de promoção, deverão ser formulados até a publicação da lista de 
antiguidade referida no caput. 

§2º As reclamações contra a lista deverão ser apresentadas no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da respectiva publicação, cabendo ao Conselho Superior, na sessão 
em que deverá analisar a lista, o seu julgamento. 
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CAPÍTULO III 

DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 

 

Art. 6º Cabe ao Defensor Público Geral promover o mais antigo membro da 
Defensoria Pública, na classe, devendo a promoção ser decretada no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação da ata da reunião do Conselho que analisar a 
lista referida no artigo 5º, salvo nas hipóteses de promoção reguladas pelo artigo 3º, 
quando se seguirá aquele rito. 

§1º O Defensor Público mais antigo poderá, nos 10 (dez) dias subsequentes, recusar 
a promoção. 

§2º Em caso de recusa, será promovido o próximo mais antigo na classe, procedendo-
se dessa forma até o efetivo preenchimento da vaga. 

§3º Quando não decretada no prazo legal, a promoção produzirá seus efeitos a partir 
do dia seguinte ao término do prazo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

 

Art. 7º Consideram-se habilitados à promoção por merecimento os Defensores 
Públicos que integrarem o primeiro quinto de cada classe da lista de antiguidade da 
carreira, dispensado tal requisito se não houver quem o preencha ou, preenchendo, 
não se inscreva para o concurso. 

§1º O primeiro quinto da lista de antiguidade deve sofrer arredondamento para o 
número inteiro superior, caso fracionário o resultado do seu cálculo. 

§2º Se todos os integrantes da primeira quinta parte não manifestarem interesse, deve 
ser formada a segunda quinta parte considerando o universo dos Defensores Públicos 
integrantes da mesma classe, excluindo-se os integrantes da primeira, e assim 
sucessivamente. 

§3º Se algum integrante do primeiro quinto da lista de antiguidade não manifestar 
interesse, apenas participam os demais integrantes, não sendo admissível sua 
recomposição. 

 

Art. 8º Ficam impedidos de concorrer à promoção por merecimento: 

I - o Defensor Público que estiver afastado do exercício de suas funções na Defensoria 
Pública; 

II - O Defensor Público a quem tiver sido aplicada penalidade em processo 
administrativo disciplinar, a menos de 2 (dois) anos, a contar do seu cumprimento. 

 

Art. 9º Os membros do Conselho Superior da Defensoria Pública que pretenderem 
concorrer à promoção por merecimento ficarão impedidos de participar de todas as 
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reuniões que cuidem desta matéria, hipótese em que devem ser convocados os seus 
suplentes. 

 

Art. 10. O Defensor Público interessado na promoção dirigirá requerimento ao 
Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no 
prazo de inscrição previsto no edital de abertura do respectivo procedimento, 
declarando não se enquadrar em nenhuma das vedações do artigo 8º, bem como 
apresentando documentos que comprovem atividades que geram pontuação. 

§1º O candidato deverá fazer ressalva expressa caso não queira seja utilizada, na 
promoção para a qual está se inscrevendo, a totalidade da pontuação constante de 
seu assentamento funcional. (Renumerado pela Resolução nº 008/2020-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 19.3.2020) 

§2º Caberá ao candidato indicar em seu requerimento todos os itens em que tenha 
interesse em pontuar, bem como apresentar os respectivos documentos acostados, 
sob pena de não apreciação do indicador em avaliação, podendo o Conselho 
Superior fazer o reenquadramento legal do item. (Incluído pela Resolução nº 
008/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 19.3.2020) 
 

Art. 11. Transcorrido o prazo de inscrição dos candidatos, os requerimentos serão 
autuados em processos individuais e instruídos pela Secretaria do Conselho Superior 
com a documentação constante dos assentamentos funcionais de cada um dos 
requerentes, especialmente no que tange às hipóteses que geram pontuação e às 
hipóteses impeditivas elencadas no artigo 8º ou com a certidão de que nada consta 
na Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento da Defensoria 
Pública, em relação a estes dois aspectos. 

§1º Para a aferição dos pontos serão utilizados os documentos que integrarem os 
assentamentos funcionais dos candidatos bem como os documentos encaminhados 
ao Conselheiro Relator até o término das inscrições para o concurso de promoção. 

§2º Cada processo será distribuído a um relator, tendo este que apresentar seu voto 
com a pontuação do candidato na 2ª (segunda) sessão ordinária subsequente à data 
que receber o processo. 

§3º Havendo mais de um candidato inscrito para o concurso de promoção, os 
processos serão distribuídos simultaneamente aos relatores, para análise e votação 
na mesma sessão ordinária. 

§4º Os processos também serão encaminhados em cópia aos demais membros do 
Conselho Superior para fins de conhecimento e votação na sessão ordinária que votar 
a promoção. 

§5º Havendo divergência entre os documentos indicados pelo requerente e aqueles 
constantes de seu assentamento funcional, o relator comunicará tal situação ao 
interessado, para que este providencie a regularização em até 5 (cinco) dias. 

§6º Os documentos encaminhados ao Conselheiro Relator não serão anexados aos 
assentamentos funcionais do candidato, incumbindo exclusivamente ao interessado 
completar o seu registro funcional na Defensoria Pública do Estado. 

§7º Somente serão computados os pontos alcançados até o último dia do prazo para 
inscrição no concurso de promoção. 
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§8º A pontuação por merecimento somente poderá ser utilizada pelo candidato uma 
única vez, considerando-se como efetiva utilização apenas a que resultar em 
promoção por merecimento. 

§9º Para o candidato que não fizer menção expressa em seu requerimento do 
cômputo de apenas determinada espécie de pontuação, serão computados, para fins 
daquela promoção por merecimento, toda a pontuação constante dos assentamentos 
funcionais. 

 

Art. 12. A promoção por merecimento dependerá de lista tríplice para cada vaga 
formada por Defensores Públicos habilitados à promoção, elaborada pelo Conselho 
Superior, em sessão pública. 

Parágrafo único. A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de três 
nomes, se os remanescentes da classe que preencham os requisitos à promoção 
forem em número inferior a três. 

 

Art. 13. Para a formação da lista tríplice, cada conselheiro relator apresentará voto 
escrito e fundamentado com as razões que o levaram a atribuir nota ao candidato. 

§1º As votações serão por maioria simples aprovando ou não o voto do relator. 

§2º Caso haja divergência, deverá a mesma ser decidida na mesma sessão, não 
cabendo pedido de vistas.  

§3º Serão incluídos na lista tríplice os nomes dos candidatos que obtiverem a maior 
pontuação. 

 

Art. 14. Os Defensores Públicos admitidos ao concurso de promoção por 
merecimento receberão pontos pelos fatores estabelecidos nesta Resolução, 
divididos da seguinte forma: 

I - dos serviços administrativos, até o limite de 30 (trinta) pontos; 

II - da atividade acadêmica, até o máximo de 30 (trinta) pontos; 

III - de serviços relevantes, até o limite de 40 (quarenta) pontos, e; 

IV - do cumprimento das metas, até o máximo de 50 (cinquenta) pontos. 

 

Art. 15. Em razão dos serviços administrativos prestados pelos candidatos, será 
deferida a pontuação na forma que segue: 

I - 1 (um) ponto por período de 6 (seis) meses de efetivo exercício no cargo de 
Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Amazonas, até o limite de 8 (oito) 
pontos; 

II - 0,5 (cinco décimos) de ponto por período de 6 (seis) meses de efetivo exercício no 
cargo de Subdefensor Público Geral da Defensoria Pública do Amazonas, até o limite 
de 4 (quatro) pontos; 



 

Conselho Superior 
Rua Maceió, 307 | Nossa Senhora das Graças | 

Manaus/AM | CEP 69053 – 135 | Telefone (92) 98408-7947| 

E-mail: conselhosuperior@defensoria.am.gov.br 

 

6 
 

III - 0,5 (cinco décimos) de ponto para cada seis meses de efetivo exercício no 
mandato de membro eleito do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Amazonas, até o limite de 4 (quatro) pontos; 

IV - 0,3 (três décimos) de ponto por semestre de efetivo exercício em cargos de 
direção, até o limite de 2,4 (dois inteiros e quatro décimos) de ponto; 

V - 0,2 (dois décimos) de ponto por semestre de efetivo exercício em cargos de 
provimento em comissão e função gratificada no âmbito da Defensoria Pública, até o 
limite de 1,6 (um inteiro e seis décimos) de ponto; 

VI - 0,2 (dois décimos) de ponto por período de 6 (seis) meses na função de 
Coordenador temáticos ou regionais, vedado o cômputo de pontuação decorrente do 
mesmo período, até o limite de 1,6 (um inteiro e seis décimos) de ponto;  

VII - 0,2 (dois décimos) de ponto por período de 6 (seis) meses aos titulares e 0,1 (um 
décimo) de ponto por período de 6 (seis) meses aos suplentes de representação da 
Defensoria Pública do Amazonas em Conselhos, comitês, comissões e grupos de 
trabalho, indicados mediante edital de concorrência na carreira, vedado o cômputo de 
pontuação decorrente do mesmo período, até o limite de 1,6 (um inteiro e seis 
décimos) de ponto; 

VIII - 2 (dois) pontos por participação, como integrante de banca examinadora, em 
todas as fases do concurso público para provimento de cargos da Defensoria Pública, 
até o limite de 4 (quatro) pontos;  

IX - 0,3 (três décimos) de ponto por participação como elaborador ou examinador de 
prova de concurso público para seleção de estagiários ou residentes da Defensoria 
Pública, até o limite de 3 (três) pontos; 

X - 0,1 (um décimo) de ponto por participação como fiscal de prova de concurso 
público para seleção de estagiários ou residente da Defensoria Pública, até o limite 
de 1 (um) ponto. 

§1º Os itens previstos nos incisos IV e VI do caput não serão pontuados no inciso III. 

§2º Os itens previstos nos incisos  I e II do caput não serão considerados nos incisos 
IV e V. 

 

Art. 16. Os pontos atribuídos em razão da atividade acadêmica, relativamente às 
áreas de direito, ciência política, filosofia e sociologia, serão distribuídos da seguinte 
forma:           

I - 1 (um) ponto para o título de pós-doutorado obtido pelo candidato, até o limite de 2 
(dois) pontos; 

II - 3 (três) pontos por cada título de doutor obtido pelo candidato, até o limite de 6 
(seis) pontos; 

III - 2 (dois) pontos por cada título de mestre obtido pelo candidato, até o limite de 4 
(quatro) pontos; 

IV - 1(um) ponto por cada especialização concluída pelo candidato até o limite de 2 
(dois) pontos; 
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V - 1 (um) ponto por cada livro jurídico publicado de autoria individual do candidato, 
com a indicação do respectivo número ISBN e cuja editora possua conselho editorial, 
até o limite de 2 (dois) pontos; 

VI - 0,5 (cinco décimos) de ponto por cada livro jurídico publicado em co-autoria pelo 
candidato, com a indicação do respectivo número ISBN e cuja editora possua 
conselho editorial, até o limite de 2 (dois) pontos; 

VII - 0,5 (cinco décimos) de ponto por publicação de artigo jurídico, de autoria 
individual, em periódicos com avaliação Qualis/CAPES nos estratos A ou B e em 
periódicos oficiais da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, até o limite de 1 
(um) ponto; 

VIII - 0,15 (quinze centésimos) de ponto por publicação de artigo jurídico, de autoria 
individual, ou por participação em obra coletiva devidamente registrados no 
ISBN/ISSN, até o limite de 1,2 (um inteiro e dois décimos) de ponto. 

IX - 0,5 (cinco décimos) de ponto por período de um ano de efetivo exercício do 
Magistério Superior na área jurídica, mediante admissão no corpo docente por 
concurso ou processo seletivo público de provas, em instituição reconhecida pelo 
MEC, até o limite de 2 (dois) pontos. 

X - 0,1 (um décimo) de ponto por cada 1 (uma) hora de efetiva participação, como 
ouvinte, nas atividades de aperfeiçoamento jurídico promovidas pela Escola Superior 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – ESUDPAM, até o limite de 2 (dois) 
pontos por ano e 6 (seis) pontos no total.  

XI - 0,05 (cinco centésimos) de ponto por cada 1 (uma) hora de efetiva participação, 
como ouvinte, em atividades de aperfeiçoamento jurídico, excluída as promovidas 
pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas – ESUDPAM, 
até o limite de 1 (um) ponto por ano e 3 (três) pontos no total; 

XII - 0,3 (três décimos) de ponto por cada 1 (uma) hora como palestrante ou instrutor 
em cursos promovidos pela ESUDPAM, até o limite de 6 (seis) pontos; 

XIII - 1 (um) ponto por participação em Congresso Nacional ou Internacional de 
Defensores Públicos como autor de tese, até o limite de 2 (dois) pontos;  

XIV - 0,5 (cinco décimos) de ponto por participação em Congresso Nacional ou 
Internacional de Defensores Públicos como relator de tese, debatedor, mediador, 
expositor ou conferencista, até o limite de 1 (um) ponto.  

§1º Todas atividades acadêmicas previstas nas alíneas do caput deste artigo, 
concluídas antes do ingresso na carreira, não serão pontuadas.  

§2º Para as titulações previstas nos incisos I a IV deste artigo, obtidas com o 
afastamento das funções institucionais, excetuando-se os afastamentos para a 
elaboração da tese ou dissertação, serão conferidas a metade dos pontos previstos. 

§3º As titulações previstas nos incisos I a IV deste artigo, quando concluídas sem 
defesa oral do trabalho final serão diminuídas em ¼ (um quarto), devendo tal 
circunstância ser comprovada pelo requerente. 

§4º As titulações previstas nos inciso I a IV serão comprovadas mediante diploma, 
devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 
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§5º Os títulos de pós-graduação stricto sensu obtidos no exterior não-revalidados 
serão considerados como especialização, sendo pontuados nos termos do inciso IV 
do caput. 

§6º No caso dos incisos V e VI deste artigo, se a editora não possuir conselho editorial, 
serão aplicados as pontuações e limites estabelecidos no inc. VIII. 

§7º Serão contados pela metade a pontuação e o limite estabelecidos no inciso IX 
deste artigo se a admissão ao corpo docente da instituição reconhecida pelo MEC 
tenha se dado sem concurso ou processo seletivo público de provas. 

§8º Os diplomas, certificados e comprovantes outros de conclusão de cursos somente 
serão aferidos quando emitidos por instituição de ensino superior pública ou privada 
legalmente reconhecida, admitindo-se a apresentação de certidão da banca 
examinadora, em caso de mora na expedição do respectivo certificado,  observadas 
as normas que lhes regem a validade.  

§9º Serão contados pela metade a pontuação e o limite estabelecidos nos incisos I à 
IV deste artigo se a admissão ao corpo discente da instituição reconhecida pelo MEC 
tenha se dado sem concurso ou processo seletivo público de provas. 

 

Art. 17. Os pontos atribuídos em razão de serviços relevantes prestados pelo 
candidato, previstos expressamente na presente resolução, serão distribuídos da 
seguinte forma: 

I - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por participação como membro de 
comissão de sindicância ou de processo administrativo disciplinar instaurado no 
âmbito da Defensoria Pública, até o limite de 2 (dois) pontos; 

II - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por participação em Comissão Eleitoral 
para escolha do Defensor Público-Geral ou do Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Amazonas, até o limite de 0,5 (cinco décimos) de ponto; 

III - 0,15 (quinze centésimos) de ponto por cada dia de participação em ações do 
projeto Defensoria Pública Itinerante na Comarca de Manaus, até o limite de 6 (seis) 
pontos; 

IV - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto para cada atuação em sessões do 
Tribunal do Júri, exceto quando no desempenho regular de suas atribuições, até o 
limite de 6 (seis) pontos; 

V - 0,05 (cinco centésimos) de ponto por cada designação especial para atuação, até 
o limite de 3 (três) pontos; 

VI - 0,5 (cinco décimos) de ponto por cada publicação, projeto, estudo ou 
procedimento que tenha contribuído para a organização e a melhoria dos serviços da 
Defensoria, até o limite de 3 (três) pontos; 

VII - 0,3 (três décimos) de ponto por cada dia de atuação, em designação 
extraordinária ou mutirão/itinerante, em localidades do Interior em que não haja 
Unidade da Defensoria Pública, até o limite de 9 (nove) pontos; 

VIII - 0,2 (dois décimos) de ponto por cada dia de atuação, em designação 
extraordinária ou mutirão/itinerante, em localidades do Interior em que haja Unidade 
da Defensoria Pública, até o limite de 8 (oito) pontos;  
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IX - 01 (um) ponto e 0,2 (dois décimos) de ponto por cada ano, respectivamente, 
atuando como Presidente e Vice Presidente de Associação de Classe de Defensores 
Públicos do Amazonas, até o limite de 4 (quatro) pontos; 

X - 0,1 (um décimo) de ponto por cada ano atuando como membro da Diretoria de 
Associação de Classe de Defensores Públicos do Amazonas, até o limite de 0,5 (cinco 
décimos) de ponto; 

Parágrafo único: para fins do inciso V, do art. 17, da Resolução nº 004/2018-
CSDPE/AM, o Defensor Público Geral, no ato de designação, estabelecerá se a ação 
será enquadrada como designação especial, referindo-se a cada período de 
participação (manhã/tarde, dia/semana, mês/semestre). (Incluído pela Resolução nº 
008/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 19.3.2020) 

 

Art. 18. Para fins da avaliação do cumprimento das metas pelo candidato, o Conselho 
Superior editará anualmente os índices para cada área de atuação da Defensoria 
Pública. 

§1º As metas e seus indicadores serão fixados com base nos dados científicos a 
serem apresentados pela Gerência de Estatísticas com apoio da Corregedoria a partir 
da análise dos relatórios existentes e de pesquisas de campo. 

§2º A Gerência de Estatísticas realizará trimestralmente o levantamento dos 
indicadores, consolidando-os e os encaminhando para o Conselho Superior. 

§3º As pontuações referentes às metas vão de 0 a 40, conforme o percentual de 
cumprimento das metas, levando-se sempre em consideração os 12 (doze) meses 
anteriores à deflagração da promoção. 

§4º O candidato que não possuir 12 (doze) meses de efetivo exercício, terá seus 
pontos dividido pela quantidade de meses trabalhados e multiplicado por 12 (doze) 
para fixação da pontuação. 

§5º O candidato que superar a meta estabelecida, receberá 1 (um) ponto para cada 
10% (dez por cento) acima, quando a pontuação poderá superar o limite imposto no 
§3º. 

§6º No caso de afastamento do exercícios das funções ou de licenças legais do 
Defensor Público nos 12 (doze) meses anteriores à promoção, será considerado, para 
fins de meta, o tempo de exercício imediatamente anterior. 

§7º Na hipótese do parágrafo anterior e não havendo, para o tempo imediatamente 
anterior ao do afastamento, metas fixadas, os demais candidatos serão pontuados 
apenas no que superar a meta estabelecida na forma do §5º. 

§8º Nos casos de afastamento para o exercício de função ou cargo na atividade meio 
da Defensoria, aplicar-se-á, quando existente e possível, pontuação conforme as 
metas estabelecidas para esta área, observando-se aquelas estabelecidas para fins 
de Adicional de Desempenho. 

 

Art. 19. Será promovido, por merecimento, o Defensor Público mais pontuado, 
integrante da primeira quinta parte da respectiva Lista de Antiguidade. 

§1º Caso haja empate na pontuação, serão considerados, para efeito de desempate, 
as maiores pontuações nos incisos IV, III, I e II do artigo 14, nesta ordem e, em 
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seguida, os critérios de antiguidade, observando a lista de antiguidade tratada no 
artigo 5º. 

§2º É obrigatória a promoção do membro da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de 
merecimento. 

§3º Havendo mais de um candidato com direito à promoção obrigatória, prevalecerá 
o melhor classificado na lista tríplice onde se verifique a compulsoriedade. 

§4º Os candidatos preteridos terão garantida a sua promoção compulsória na próxima 
vaga aberta por merecimento, independentemente de formação de nova lista, 
observando-se o critério disposto no parágrafo anterior. 

 

Art. 20. Deverá constar da ata da reunião, a lista tríplice de promoção para cada vaga, 
dela constando a ordem de classificação, a pontuação obtida e quantas vezes os 
indicados tenham entrado em listas anteriores. 

 

Art. 21. Havendo discordância da pontuação recebida, o Defensor Público 
interessado poderá apresentar recurso ao Conselho Superior, no prazo de 03 (três) 
dias úteis, contados da publicação da respectiva Lista de Pontuação no Diário Oficial 
eletrônico da Defensoria Pública. 

§1º Os recursos serão autuados e distribuídos a Conselheiro que não tenha atuado 
como Relator, e submetidos à decisão do Colegiado, não cabendo novo recurso 
contra a decisão do Conselho Superior, salvo por erro material. 

§2º O Conselho Superior se reunirá no prazo de 05 (cinco) dias e, de forma 
irrecorrível, apreciará os recursos e publicará sua decisão no Diário Oficial eletrônico 
da Defensoria Pública, até 05 (cinco) dias subsequentes ao respectivo julgamento. 

 

Art. 22. O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado encaminhará ao 
Defensor Público Geral a lista de promoção por merecimento, comunicar-lhe-á a 
ordem de escrutínio, o número de votos obtidos e quantas vezes os indicados tenham 
entrado em listas anteriores.  

 

Art. 23. Caberá ao Defensor Público Geral efetivar a promoção do membro mais 
pontuado, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento do respectivo 
expediente, ressalvados os casos de promoção em bloco quando se observará o 
disposto no artigo 3º.  

§1º A promoção realizada após o prazo fixado neste artigo retroagirá ao dia seguinte 
de seu vencimento. 

§2º Caso o Defensor Público-Geral não efetive a promoção nos 05 (cincos) dias que 
se seguirem ao recebimento da lista tríplice, a promoção dar-se-á automaticamente, 
considerando a referida data, como o dia de sua efetivação.  
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Art. 24. Quando a promoção implicar a transferência de residência, o Defensor 
Público promovido terá direito a 7 (sete) dias de trânsito, prorrogável, a critério do 
Defensor Público Geral do Estado, em face de motivo justificado.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25. A Diretoria Administrativa providenciará que a Diretoria Adjunta de Gestão de 
Pessoas e Folha de Pagamento da Defensoria Pública proceda à adequação da ficha 
funcional dos Defensores Públicos, com vistas ao registro dos itens previstos nos 
artigos 14, 15, 16, 17 e 18 desta Resolução.  

 

Art. 26. Caberá aos Defensores Públicos requerer o registro das informações 
referente à promoção em seus assentos funcionais. 

 

Art. 27. As primeiras metas e indicadores de que trata o artigo 18 serão fixadas após 
03 (três) meses da entrada em vigor desta Resolução. 

Parágrafo único. O cumprimento das metas será considerado apenas a partir da 
fixação das mesmas, sendo atribuída nota zero neste quesito em promoções 
deflagradas antes do período previsto no caput. 

 

Art. 28. Os casos omissos serão levados ao Conselho Superior da Defensoria Pública 
para deliberação.  

 

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
Resoluções e demais disposições em contrário, não se aplicando aos concursos de 
promoção já deflagrados. 

 

Manaus/AM, 20 de março de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 

 


