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RESOLUÇÃO Nº 006/2016-CSDPE/AM 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, inciso 

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

Resolução nº 004/2012, de 24 de maio de 2012, 

 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior exercer o poder 

normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para 

cumprimento da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei 

Complementar Estadual nº 01/1990; 

 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior em Reunião 

Extraordinária realizada em 20 de abril de 2016; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. A Resolução n. 007/2013-CSDPE/AM passar a vigorar acrescida do 

artigo 3º-A, e o Art. 4º acrescido do §3º, com a seguinte redação: 

  

Art. 3º-A. Havendo mais de uma vaga a ser provida por merecimento, 

poderão concorrer os Defensores Públicos do Estado do Amazonas 

integrantes das primeiras quintas partes da lista de antiguidade relativas ao 

total do número de vagas por merecimento ou antiguidade. 

§1º. As vagas serão providas uma a uma, obedecendo aos critérios legais, 

em uma única sessão ordinária. 

§2º. A primeira quinta parte da lista de antiguidade deslocar-se-á a cada 

vaga aberta para provimento por promoção por merecimento ou 

antiguidade. 

§3º. A escolha dos órgãos de atuação se dará pela ordem em que se derem 
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as promoções, tendo preferência os candidatos conforme sua ordem de 

promoção. 

§4º. Nas promoções de que trata este artigo, o Defensor Público Geral 

decretará a promoção de todas as vagas abertas pelo critério de 

antiguidade na própria sessão. 

§5º. Em caso de recusa à promoção por antiguidade, na forma do artigo §1º 

do artigo 60, da Lei Complementar Estadual n. 01/90, deverá ser convocada 

Reunião Extraordinária para avaliar eventual alteração na promoção, 

vedada a realização de nova votação. 

 

Art. 4º. ……… 

……… 

§3º. No caso das promoções previstas no artigo 3º-A, os membros votantes 

do Conselho Superior procederão à avaliação de todos os candidatos 

inscritos em votação única. 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º. A Secretaria Executiva do Conselho Superior fará publicar no Diário 

Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, após a publicação 

desta Resolução, o texto consolidado da Resolução n. 007/2013-CSDPE/AM. 

 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 

Manaus, 22 de abril de 2016. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral 

Presidente do Conselho Superior 


