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RESOLUÇÃO Nº 001/2016-CSDPE/AM 

 

Fixa as hipóteses de remoção por permuta no 

âmbito da carreira de defensor público. 

 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais prevista no inciso I, do art. 18 

da Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, e no art. 14, 

inciso III, do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas (Resolução nº 004/2012 – CSDPE/AM),  

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º. A remoção por permuta, que só ocorrerá entre membros da mesma 

classe, será concedida mediante requerimento escrito e conjunto dos 

interessados, endereçado ao Conselho Superior da Defensoria Pública, 

respeitada a antiguidade dos demais. 

Art. 2º. O requerimento será autuado no protocolo e encaminhado para a 

Diretoria Administrativa, que deverá providenciar a juntada da lista de 

antiguidade dos Defensores Públicos devidamente atualizada, sendo 

posteriormente encaminhado ao Conselho Superior. 

Art. 3º. Recebido o pedido, a presidência do Conselho Superior da 

Defensoria Pública dará ampla divulgação ao mesmo, mediante publicação 

no Diário Oficial da defensoria Pública e encaminhamento por e-mail 

institucional, fixando prazo máximo de cinco dias para inscrição dos 

Defensores Públicos interessados na permuta, que deverão informar qual o 

órgão de seu interesse. 
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§1º. Não havendo interessados mais antigos, devem os autos ser remetidos 

a Secretaria do Conselho Superior para fins de distribuição, seguindo-se o 

procedimento na forma regimental. 

§2º. Havendo Defensores Públicos mais antigos inscritos como terceiros 

interessados na permuta, notificar-se-ão os requerentes originários, para se 

manifestarem, bem como se dará ampla divulgação dos interessados, 

abrindo-se novo prazo para inscrição, na forma do caput. 

§3º. Não havendo expressa manifestação contrária dos requerentes 

originários ou manifestação favorável à permuta, devem os autos ser 

remetidos a Secretaria do Conselho Superior para fins de distribuição, 

seguindo-se o procedimento na forma regimental. 

§4º. Havendo mais de um candidato à remoção, será removido o mais 

antigo na categoria e, ocorrendo empate, sucessivamente, o mais antigo na 

carreira, no serviço público do Estado, no serviço público em geral, o mais 

idoso e o mais bem classificado no concurso para ingresso na Defensoria 

Pública. 

§5º. Se os requerentes originários, no prazo fixado, expressarem sua 

desistência, o requerimento inicial restará prejudicado, arquivando-se o 

processo. 

Art. 4º. Fica sem efeito a permuta realizada: 

I - no período de seis meses antes da vacância por exoneração ou posse em 

outro cargo inacumulável de qualquer um dos permutantes; 

II - no período de dois anos antes da aposentadoria voluntária ou 

compulsória de qualquer um dos permutantes. 

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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