
 

 
 

CONSELHO SUPERIOR 
 

 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM, CEP 69053-135 

Telefone (92) 3234-3097 E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 011/2015-CSDPE/AM 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos XI e XII, 

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

decisão unânime de seus membros, em Reunião Extraordinária de 18 de 

novembro de 2015, RESOLVE, mediante a presente Resolução, ALTERAR 

RESOLUÇÃO Nº 021/2014-CSDPE/AM, DE 31 DE MARÇO DE 2014, 

PUBLICADA NO DOE EM 01 DE ABRIL DE 2014, PUBLICAÇÕES DIVERSAS, 

PÁGS. 1/4, nos seguintes termos: 

 

Art. 5º. (...) 

 

(...) 

 

“§ 1º. Cabe às Defensorias Forenses a elaboração e apresentação da 

resposta do réu e réplicas, observando-se o disposto no inciso IV deste 

artigo, excluindo-se-lhe esta atribuição quando a demanda encontrar-se 

afeita às atribuições de Defensoria Especializada. 

 

§2º. O Defensor Público que optar pela apresentação das razões recursais 

na instância superior (art. 600, §4º do CPP) ficará, para esta finalidade, 

pessoalmente vinculado ao processo, cabendo-lhe apresentar as razões 

quando intimado pelo Tribunal a fazê-lo, independentemente de 

convocação ou substituição. 

 

§3º Após o protocolo da petição de interposição, das razões ou 

contrarrazões recursais, as Defensorias Forenses deverão realizar, no prazo 

de cinco dias, comunicação do ato à Corregedoria Geral, a qual 

encaminhará tal informação à unidade interessada.  

 

§4º. A desistência de recurso em processos criminais fica condicionada à 

existência de poderes especiais para tal finalidade, devidamente 
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outorgados pelo assistido, podendo ser suprida pela assinatura conjunta do 

assistido na petição de desistência.” 

  

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 

 

Manaus, 23 de novembro de 2015. 

 
 
 
 

JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 


