
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 034/2019-CSDPE/AM 

 
Altera a Resolução nº 12/2014-CSDPE/AM  

 

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 a denegação da pretensão do assistido, pelo órgão de atuação 
da Defensoria Pública, é medida excepcional, tendo lugar apenas nas estritas hipóteses 
previstas no art. 128, XII, da Lei Complementar n. 80/1994; 

CONSIDERANDO que a independência funcional, embora seja uma garantia 
imprescindível ao exercício da função institucional, não possui caráter absoluto, 
podendo ser relativizada em certas situações, nas quais deve preponderar o interesse 
institucional e do assistido sobre a convicção particular do membro; 

  

RESOLVE: 

  

Art. 1º O artigo 12, da Resolução n 12/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

Artigo 12. É prerrogativa dos membros da Defensoria Pública deixar de patrocinar 
ação ou de interpor recurso, quando manifestamente incabível ou inconveniente aos 
interesses da parte, comunicando ao Defensor Público Geral as razões do seu 
proceder. (NR) 
Parágrafo único. Discordando o Defensor Público Geral das razões apresentadas, 
observar-se-á o disposto no artigo 17. (NR) 

 
Art. 2º O artigo 17, da Resolução n 12/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
Artigo 17. Sobrevindo decisão que reconheça o direito do interessado ser atendido, 
o Defensor Público-Geral designará Defensor Público para atuar no caso, desde que 
o órgão de origem não se retrate no prazo de 03 (três) dias, excetuadas as hipóteses 
do art. 13-A. (NR) 
§1º Caso mantenha a denegação, o órgão de atuação de origem deverá encaminhar 
o processo diretamente para o órgão de atuação designado pelo Defensor Público 
Geral, que atuará em nome deste, somente podendo denegar a pretensão por motivo 
diverso daquele que foi analisado. 
§2º Findo o prazo de 03 (três) dias sem manifestação do órgão originário, este ficará 
vinculado à causa, presumindo-se a retratação. 
§3º Havendo prazo judicial em curso, a manifestação do órgão de origem deverá 
ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de presumir-se a retratação 
nos moldes do parágrafo anterior. 



 

 

 

§4º Se o Defensor Público Geral, antes de analisar o mérito da denegação, entender 
pela necessidade de novas diligências, devolver-se-á o processo para o órgão de 
origem para que as realize, formulando-se nova análise quanto ao cabimento da 
pretensão após o cumprimento das diligências. 
§5º Na hipótese de denegação por quebra de confiança, o processo deverá ser 
remetido diretamente para o substituto automático, sendo designado outro membro 
pelo Defensor Público Geral caso não haja substituto ou este esteja impedido de 
atuar. (NR) 

 

Art. 3º A Resolução n 12/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar acrescida do art. 12-A, com 
a seguinte redação: 

Artigo 12-A. É defeso ao defensor público denegar a pretensão do assistido quando 
o fundamento da recusa for contrário a: 
I - Enunciado de súmula dos Tribunais Superiores ou do Tribunal de Justiça local, 
cujo teor seja favorável ao assistido; 
II - Tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência, pelos Tribunais Superiores ou do Tribunal de Justiça local, cujo teor 
seja favorável ao assistido; 
III - Teses institucionais, devidamente aprovadas pelo Conselho Superior, que 
favoreçam a pretensão do assistido 
§1º Caso o defensor público denegue a pretensão nas hipóteses descritas neste 
artigo, o Defensor Público Geral devolverá o processo ao órgão responsável pela 
denegação, que deverá adotar as providências em favor do assistido. 

 
Art. 4º A Resolução nº 12/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar acrescida do Art. 12-B, 
com a seguinte redação:  
 

Artigo 12-BTodas as denegações de atendimento que não forem acolhidas pela 
Diretoria Jurídica e não sejam objeto de retratação serão encaminhadas para a 
Corregedoria. 

 
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Publique-se e cumpra-se. 
 
Manaus, AM, 1º de novembro de 2019. 
 
 

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

 
 
 


