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RESOLUÇÃO Nº 029/2017-CSDPE/AM 

Dispõe sobre a gratificação pelo efetivo 
exercício em comarca de difícil 
provimento. 

 
 
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 a gratificação prevista no inciso VII do artigo 72, 
denominada de gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil 
provimento e a necessidade de regulamentação pelo Conselho Superior; 
 
CONSIDERANDO o disposto no artigo no § 5.º do artigo 72 que prevê que 
as vantagens ali fixadas serão objeto de Resolução do Conselho Superior, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Consideram-se de difícil provimento as comarcas que, por suas 
peculiaridades, por sua localização ou pela heterogeneidade de seu 
desenvolvimento, não favoreçam a fixação dos Defensores Públicos, 
especialmente em um dos seguintes casos: 
I – Comarcas com IDH igual ou inferior a 0,599 de acordo com o IBGE; 
II – Comarcas que não tenham acesso direto por via pavimentada ou voos 
comerciais, ou que demandem viagem por embarcação com duração 
superior a 06 (seis horas) a partir da Capital; 
III – Comarcas cujo custo para acesso a partir da Capital seja superior a 01 
(um) salário mínimo. 
 
Art. 2º O Defensor Público Geral baixará Portaria com as Comarcas que se 
enquadram nos critérios estabelecidos nesta Resolução, cabendo, após tal 
ato, referendo por este Colegiado. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Manaus (AM), 9 de novembro de 2017. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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