
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2014-CSDPE/AM 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, III, do 
Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública, Resolução 
nº 004/2012, de 24 de maio de 2012, 

CONSIDERANDO a atribuição delineada para a Defensoria Pública da União 
pelo art. 14, caput, da Lei Complementar nº 80/1994, que compreende os 
órgãos da Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais 
Superiores e instâncias administrativas da União; 

CONSIDERANDO que existe determinação contida no art. 14, §1º da Lei 
Complementar nº 80/1994 referente à celebração de convênios pela 
Defensoria Pública da União com as Defensorias Públicas dos Estados e do 
Distrito Federal e Territórios para atuação em seu nome junto aos órgãos 
de primeiro e segundo graus de jurisdição referidos no caput daquele 
dispositivo; 

CONSIDERANDO que a mens legis do art. 14, §1º da Lei Complementar nº 
80/1994 é a celebração dos referidos convênios para a atuação 
representativa permanente das Defensorias Públicas dos Estados nas áreas 
de atribuição precípua da Defensoria Pública da União, o que não afasta o 
funcionamento pontual dos seus Órgãos de Execução junto àquela 
jurisdição nas matérias que lhe são afetas, com o fim de atender às suas 
funções institucionais, independentemente de autorização; 

CONSIDERANDO os princípios de unidade, indivisibilidade e independência 
funcional da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO o princípio do Defensor natural; e 

CONSIDERANDO a não celebração de convênio por esta Defensoria Pública 
Estadual com a Defensoria Pública da União 

 

RESOLVE 

Art. 1º – Enquanto não instituído o convênio de que trata o art. 14, §1º da 
Lei Complementar nº 80/1994, o Defensor Público lotado em comarca que 
corresponda a Seção ou Subseção da Justiça Federal no Amazonas fica 
dispensado de atuar no âmbito federal, podendo, todavia, atuar de acordo 
com juízo da oportunidade e conveniência. 
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Parágrafo único – Uma vez instituído o convênio, o Conselho Superior 
regulamentará a atuação do Defensor Público estadual perante a Justiça 
Federal. 

Manaus, AM, 7 de janeiro de 2014. 
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DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO, EM EXERCÍCIO 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR, EM EXERCÍCIO 


