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RESOLUÇÃO Nº 31/2017-CSDPE/AM (CONSOLIDADA II) 

 
Cria e Regula Polos de Atendimento da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas no interior do Es tado 

do Amazonas 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, 
  
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas exercer as atividades consultivas, normativas e decisórias, nos 
termos do art. 102, da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e art. 1º do Regimento 
Interno do CSDPE/AM; 
CONSIDERANDO que cabe ao Conselho Superior decidir sobre a fixação ou a 
alteração de atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública, nos termos do 
§1º do artigo 102, da Lei Complementar Nacional n. 80, de 12 de janeiro de 1994; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 26, da LC n.º 01/90, e a necessidade da 
continuidade da prestação de serviços da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
no interior do Estado do Amazonas; 
CONSIDERANDO a impossibilidade orçamentária atual para o preenchimento de 
todos os cargos de Defensor Público vagos; 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º A Defensoria Pública funcionará no Interior do Estado por meio de polos de 
atendimento, conforme anexo I. 
 
§1º Cada polo terá uma Cidade Sede, onde residirão os membros que o comporão, 
conforme ato do Defensor Público Geral. 
§2º As Defensorias Públicas integrantes do Polo ficam vinculadas à Cidade Sede para 
todos os efeitos, especialmente a prestação do serviço e o local de funcionamento 
permanente do órgão de execução. 
§3º Os assistidos residentes das Comarcas integrantes do Polo poderão optar pelo 
atendimento em qualquer das cidades integrantes do mesmo, inclusive na Cidade 
Sede. 
§4º Todos os membros lotados nos Polos com mais de uma comarca farão jus ao 
adicional de acumulação previsto no art. 40, §3º, da Lei Complementar n. 01/1990.  
§5º As remoções e a quantidade de Defensores Públicos lotados no polo ficarão a 
critério da Administração Superior, segundo as necessidades do serviço, nos termos 
do art. 26, da Lei Complementar n.º 01/1990. 
§6º Farão jus a vantagem para atuação em Comarcas de Difícil Provimento, os 
Defensores Públicos cujo polo possua, em sua composição, mais de 02 (duas) 
Comarcas assim consideradas, nos termos do art. 72, VII, da LC n.º 01/90. 
§7º Farão jus ao pagamento de diárias e/ou passagens, os Defensores Públicos em 
atuação nas Comarcas integrantes do pólo, fora a sede.  
 
Art. 2º Os Polos são unidades da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, com 
lotação de membros de acordo com os critérios para a remoção, para fins de 
cumprimento dos fins institucionais da DPE/AM. 
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Art. 3º O membro lotado no Polo deverá residir na cidade-sede do mesmo. 
 
Art. 4º Cada Polo será administrado por um Coordenador. 
 
§1º O Defensor Público Geral designará um dos Defensores Públicos titulares do Polo 
como coordenador do mesmo, mediante livre nomeação e exoneração. 
§2º O Coordenador não poderá ser convocado atuar na cidade de Manaus. 
 
Art. 5º A Coordenação do Polo vincula-se, administrativamente, ao Subdefensor 
Público Geral, na forma do art. 10, III, da Lei Complementar n. 01/1990. 
 
Art. 6º Ao Coordenador do Polo compete: 
 
I – gerir a unidade, podendo para tanto tomar as medidas administrativas, do ponto de 
vista material e de pessoal. 
II – fazer a escala de atendimento nas cidades pertencentes ao Polo; 
III – Elaborar plano de atendimento das comarcas integrantes do polo, fixando o 
número de atendimentos mínimo, as semanas de atendimentos, de forma 
fundamentada e proporcionalmente à população da localidade, e informar à 
Subdefensoria Pública Geral e à Corregedoria Geral da DPE/Am acerca do mesmo; 
IV – Fazer escala de atendimento às pautas judiciais das cidades pertencentes ao 
Polo; 
V – Fazer escala de férias de servidores e estagiários; 
VI – Oficiar os juízos e promotorias de justiça que integram o Polo acerca da escala de 
atendimento designada para respectiva cidade; 
VII – Informar à Corregedoria Geral os casos passíveis de atuação correicional; 
VIII – Fazer escala de plantão, quando for necessário, comunicando aos órgãos 
competentes e à Corregedoria Geral da Defensoria Pública; 
IX – Distribuir, entre os membros, os expedientes internos e judiciais que dizem 
respeito ao Polo; 
X – Solicitar o pagamento de passagens e/ou diárias para realização de atendimentos 
fora da cidade sede. 
XI – Receber, administrar e prestar contas de valores relativos a pronto pagamentos 
destinados ao Polo. (Incluído pela Resolução nº 014/2018-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 7.6.2018) 
 
Art. 7º O Coordenador do Polo participará das escalas de atendimento, audiências 
judiciais e plantões, em igualdade de condições com os demais membros. 
 
Art. 8º O Coordenador do Polo receberá a função gratificada para Defensor nível 6, 
FGD6, prevista no anexo VIII, da Lei Ordinária estadual nº 4.077/2014. (Alterado pela 
Resolução nº 014/2019-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 17.6.2019) 
 
§1º Em caso de afastamento provisório do Coordenador do Polo, seu substituto legal 
será indicado pelo Defensor Público Geral, o qual perceberá, proporcionalmente aos 
dias de substituição, a gratificação prevista no caput. 
 
Art. 9º A frequência mínima de dias para atendimento ao público nas cidades 
integrantes do polo será determinada pela Coordenação do Polo, segundo os critérios 
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abaixo: 
 
I – número de habitantes; 
II – quantidade e disponibilidade de membros no polo; 
III – quantidade de processos judiciais envolvendo assistidos da Defensoria Pública; 
 
§1º Poderão ser realizados atendimentos itinerantes nas cidades integrantes do Polo 
com mais de um membro, caso necessário. 
§2º Conforme os critérios previstos no caput, haverá obrigatoriedade de atendimento, 
pelo menos, bimestral, a todas as Comarcas integrantes do Polo. 
 
Art. 10. A escala de atendimento deverá ser elaborada com, pelo menos, dois meses 
de antecedência, dando-se a devida publicidade na respectiva localidade. 
 
Art. 11. Para concessão das férias dos membros dos Polos, o Coordenador deverá 
observar o disposto na Resolução n. 012/2016. 
 
Art. 12. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral e pela 
Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado, no âmbito de suas respectivas 
atribuições. 
 
Art. 13. O Defensor Público já lotado no interior deverá, para se titularizar, 
expressamente manifestar interesse em participar do Polo. 
 
§1º Para mudança entre Polos observa-se-ão as regras de remoção e permuta.  
§2º Todas as futuras nomeações para o cargo de Defensor Público obedecerão o 
regime de Polos instituído por esta Resolução. 
 
Art. 14. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
Manaus/AM, 24 de junho de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 

 
 


