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RESOLUÇÃO Nº 011/2017-CSDPE/AM 

 
ALTERA a Resolução nº 004/2016-CSDPE/AM. 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, prevista no art. 11 da Lei 
Complementar nº 01/1990. 
CONSIDERANDO a deliberação realizada na 9ª Reunião Ordinária do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, de 30 de maio de 
2017: 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. A Resolução nº 004/2016-CSDPE/AM, de 8 de abril de 2016, passa 
vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 2º (...) 
(...) 
§2º Podem ser propostas, isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas, 
além de outras que sejam entendidas como adequadas e proporcionais ao 
restabelecimento da ordem jurídica violada: 
 
Art. 2º. O artigo 2º, da Resolução nº 004/2016-CSDPE/AM, de 8 de abril de 
2016, passa vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
 
“§3º. A medida a ser proposta para o ajustamento de conduta observará, em 
qualquer caso, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quanto à 
violação a ser sanada, podendo o interessado, em caso de não aceitação das 
condições oferecidas, pugnar, dentro do prazo previsto no §1º deste artigo, 
pelo seu encaminhamento ao Conselho Superior da Defensoria Pública, o 
qual poderá adequá-la ao previsto neste dispositivo. 
 
§4º. Após a decisão do Conselho Superior quanto à adequação das condições 
oferecidas no Termo de Ajustamento, terá o membro ou servidor o prazo de 
05 (cinco) dias para manifestar sua aceitação.”  
 
Art. 3º. A Secretaria do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas fará publicar no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da entrada em 
vigor da presente Resolução, do texto consolidado da Resolução nº 
004/2016-CSDPE/AM com estas alterações. 
 
Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 
 

 
Manaus (AM), 1º de junho de 2017. 

 
 

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

Presidente do Conselho Superior 
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