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RESOLUÇÃO Nº 32/2017-CSDPE/AM 

ALTERA a Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM, 

que regulamenta o Regimento Interno do 

Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado.  

 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no uso de 

suas atribuições legais, prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 01/1990. 

CONSIDERANDO a deliberação realizada na 11ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em 2017, realizada em 13 de 

dezembro de 2017; 

RESOLVE: 

Art. 1º Os artigos 2º, 4º, 8º, 9º, 10, 29, 37, 48 e 62 da Resolução nº 004/2012-

CSDPE/AM passam a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 2º O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas é composto por 12 (doze) membros, integrado pelo 

Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-Geral, Corregedor-

Geral e Ouvidor-Geral, como membros natos, e por 8 (oito) 

representantes estáveis da Carreira, sendo, no mínimo, 2 (dois) de 

cada classe, eleitos pelo voto direto, plurinominal, obrigatório e 

secreto de todos os Defensores Públicos, sendo as eleições 

realizadas em conformidade com as instruções baixadas pelo 

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

§1º Caso não haja candidatos em todas as classes, as demais 

vagas serão preenchidas pelos mais votados. 

 

Art. 4º A renúncia ao mandato de Conselheiro eleito deverá ser 

apresentada por escrito à Presidência do Conselho, que a 

comunicará ao Colegiado na reunião seguinte, convocando-se o 

suplente para posse, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 8º. 

 

Art. 8º..................................... 
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..................................... 

III - os membros eleitos, pelos respectivos suplentes. 

§1º São suplentes dos membros eleitos os demais votados, por 

classe, em ordem decrescente.  

§2º Caso não haja suplente em uma ou mais classe, será assim 

considerado o Defensor Público mais votado, também em ordem 

decrescente, independentemente da classe. 

§3º. Durante as férias ou licenças-prêmio de até 90 (noventa) dias, 

é facultado ao Conselheiro titular exercer suas funções no 

Conselho, mediante prévia comunicação ao Presidente, por meio 

do correio eletrônico do Conselho Superior, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias da data em que entrará em gozo de férias 

ou licença. 

 

Art. 9º Os Defensores Públicos que se seguirem aos eleitos, de 

cada classe, serão considerados suplentes, observados os critérios 

gerais de desempate na carreira, nos termos do art. 58 da Lei 

Complementar nº 01, de 30 de março de 1990. 

Parágrafo único. Caso não haja conselheiro suplente em uma ou 

mais classes, será assim considerado o Defensor Público mais 

votado, observados os mesmos critérios estabelecidos no “caput”. 

 

Art. 10........................... 

.................................. 

§5º A ordem de convocação dos conselheiros suplentes, prevista 

nos §§ 1º e 2º do artigo 8º, poderá ser excetuada quando na pauta 

da reunião houver continuidade de discussão de matéria da qual 

tenha tomado parte o membro suplente em reunião anterior. 

 

Art. 29......................................... 

§1º Para a instalação da reunião é necessária a presença de ao 

menos 7 (sete) dos membros do Conselho Superior da Defensoria 

Pública. 
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Art. 37..................................... 

................................... 

§4º No prazo de 5 (cinco) dias, o Relator poderá determinar as 

diligências que entender cabíveis. 

§5º As diligências deverão ser cumpridas no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, prorrogáveis justificadamente, por igual período, findos 

os quais o processo será concluso ao Relator. 

§6º O Relator terá 15 (quinze) dias, prorrogáveis 

fundamentadamente por igual prazo, para elaborar o relatório e 

requerer a inclusão do processo em pauta para julgamento. 

§7º Caberá a Secretaria Executiva certificar a entrega e devolução 

dos autos, bem como zelar pelos prazos estabelecidos neste artigo. 

 

Art. 48..................................... 

§1º Caso, em virtude de impedimento, a votação de uma questão 

ficar impossibilitada por falta de quorum de instalação ou de 

deliberação, a apreciação dessa matéria específica será adiada por 

uma sessão, convocando-se os suplentes daqueles que se 

averbaram impedidos para sua votação, observados os critérios 

estabelecidos nos §§ 1º 2º do art. 8º desta Resolução.  

 

Art. 62. Interposto recurso, na forma do artigo 100, da Lei 

Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, o 

Presidente do Conselho Superior determinará a juntada da petição 

aos autos, salvo se verificar a sua intempestividade, caso em que 

determinará que esta circunstância seja certificada nos autos e 

devolvida a via protocolizada ao subscritor.” 

 

Art. 2º Os atuais §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 2º da Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM 

serão renumerados para §§ 2º, 3º, 4º e 5º respectivamente.  

Art. 3º Fica revogado o parágrafo único do artigo 4º. 

Art. 4º O atual § 2º do artigo 8º da Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM passará a ser § 
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4º do mesmo artigo. 

Art. 5º Os §§ 4º, 5º e 6º do artigo 37 da Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM serão 

renumerados para §§ 8º, 9º e 10, respectivamente, do mesmo artigo.  

Art. 6º A Secretaria do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas providenciará, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da entrada em vigor 

desta Resolução, a publicação no Diário Oficial Eletrônico do texto consolidado da 

Resolução n. 004/2012-CSDPE/AM com as alterações ora promovidas. 

Art. 7º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Manaus (AM), 14 de dezembro de 2017 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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