
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 021/2013-CSDPE/AM 

Dispõe sobre os critérios de nomeação, 
posse, exercício, estágio de adaptação, 
substituição, convocação e remoção dos 
Defensores Públicos do Estado do 
Amazonas. 

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 deliberação do Conselho Superior em Reunião Ordinária 
datada de 17 de setembro de 2013, 

 
RESOLVE 

 
Capítulo I 

DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 Art. 1º. Assegurar-se-á ao candidato aprovado a nomeação e a escolha do 
órgão de atuação, desde que vago, de acordo com a ordem de classificação 
no Concurso, observada a lista que o interesse da Administração fixar como 
prioritários para provimento imediato, atendidos os critérios legais, dentre 
aqueles localizados exclusivamente nas Comarcas de Entrância Inicial. 

Art. 2º. O Defensor Público Geral assinará prazo aos nomeados para que, 
na ordem de classificação, exerçam o direito de escolha do órgão de 
atuação, observada a lista que o interesse da administração fixar como 
prioritários para o provimento imediato. 

Parágrafo único - Perderá o direito de escolha o nomeado que não o 
exercer no prazo fixado, cabendo ao Defensor Público Geral a indicação do 
órgão de atuação remanescente para o qual deva ser designado. 

Art. 3º. O candidato aprovado poderá renunciar a nomeação 
correspondente à sua classificação, antecipadamente ou até o termo final 
do prazo de posse, caso em que, optando o renunciante, será deslocado 
para o último lugar da lista final de classificados. 

Art. 4º. O Defensor Público nomeado deverá, além dos documentos 
constantes no item 3 do Capítulo XII do Edital Retificado de Abertura de 
Inscrições do II Concurso Público de Provas e Títulos ao Ingresso na Carreira 
de Defensor Público do Estado do Amazonas, apresentar: 

I - habilitação em exame de sanidade física e mental; 
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II - declaração de bens; 

III - declaração sobre ocupação, ou não, de outro cargo, emprego ou função 
pública; 

IV - prova de inexistência de antecedentes criminais, através de certidão 
negativa da justiça e polícia federal e estadual; 

V - quitação com os encargos eleitorais e com o serviço militar; e 

VI -  2 (duas) fotos 3x4 atual. 

Parágrafo único - Os documentos deverão ser protocolados na Sede da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias úteis após a publicação do ato de nomeação, os quais serão apreciados 
por comissão a ser designada pelo Defensor Público Geral. 

Art. 5º. O Defensor Público tomará posse perante o Defensor Público Geral, 
em sessão solene a ser realizada dentro de 30 (trinta) dias da nomeação, a 
quem prestará o compromisso de bem servir a Defensoria Pública, 
assinando, juntamente com o Defensor Público Geral, o respectivo termo 
de posse. 

§ 1º. A posse poderá ser prorrogada, por mais 30 (trinta) dias, a contar do 
prazo máximo a que se refere o “caput” deste artigo, a requerimento do 
interessado, havendo motivo justo, que deverá ser declinado em 
requerimento fundamentado, dirigido ao Defensor Público Geral. 

§ 2º. A nomeação tornar-se-á sem efeito, caso a posse não se verifique 
dentro dos prazos previstos neste artigo. 

 

Capítulo II 

DO EXERCÍCIO E DO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO 

Art. 6º. O Defensor Público entrará em exercício, ainda na capital, nos trinta 
dias que se seguirem à posse, para submeter-se a estágio de adaptação à 
carreira. 

§ 1º. O tempo de serviço contar-se-á a partir do início do estágio de 
adaptação, servindo para efeito de promoção ou remoção por antiguidade. 

§ 2º. Por extrema necessidade de serviço, o estágio de adaptação poderá 
ser realizado nos órgãos de atuação localizados nas Comarcas do interior do 
Estado. 

Art. 7º. O curso de preparação à carreira será organizado e promovido pela 
Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, cujo aproveitamento será 
aferido por intermédio de atividades. 
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Art. 8º. O estágio de adaptação será regulamentado por ato do Defensor  
Público Geral do Estado. 

Art. 9º. Concluído o estágio de adaptação, o Defensor Público deverá iniciar 
suas atividades no órgão de atuação para o qual foi designado, no prazo de 
15 (quinze) dias. 

Parágrafo único - Quando o Defensor Público encontrar-se afastado do 
cargo por motivo de licença, casamento ou luto, o prazo estabelecido no 
caput,  fluirá a partir da cessação do afastamento. 

Art. 10. Ao assumir o exercício do cargo no órgão de atuação para a qual 
tenha sido nomeado ou removido, o membro da Defensoria Pública fará 
imediata comunicação ao Defensor Público Geral, devendo tomar igual 
providência em caso de interrupção do exercício, qualquer que seja o 
motivo. 
 

Capítulo III 
DA SUBSTITUIÇÃO E CONVOCAÇÃO 

Art. 11. Os membros da Defensoria Pública atuantes no interior do Estado, 
em seus impedimentos, suspeições e faltas ocasionais, substituir-se-ão 
entre si, automaticamente, segundo os critérios estabelecidos na Lei e na 
presente Resolução. 

§ 1º. Nas Comarcas onde houver um único órgão de atuação, a substituição 
recairá sobre o órgão de atuação localizado na sede da Comarca mais 
próxima. 

 § 2º. Havendo mais de um órgão de atuação, a substituição far-se-á pelo 
órgão de atuação de numeração imediatamente posterior, sendo o 
primeiro o substituto do último. 

§ 3º. Quando, por qualquer motivo, não for possível a aplicação do critério 
elencado nos parágrafos anteriores, a substituição será feita por designação 
do Defensor Público Geral. 

 Art. 12. Nos casos de afastamentos em razão de férias, licença ou por 
qualquer outro motivo, a substituição se dará por ampliação de atribuições, 
mediante Ato do Defensor Público Geral. 

 Parágrafo único - Na ampliação de atribuições, a indicação deverá recair: 

 a) nas Comarcas onde houver um único órgão de atuação, em órgão de 
atuação localizado na sede da Comarca mais próxima; 

 b) nas Comarcas onde houver mais de um órgão de atuação, em Defensor 
Público da mesma Comarca. 
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Art. 13. Por necessidade de serviço, o Defensor Público atuante no interior 
do Estado poderá ser convocado, por ato do Defensor Público Geral, para 
substituir outro de classe superior. 

Parágrafo único - A convocação, que se dará pelo prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, obedecerá a ordem de classificação no concurso, vedada 
nova convocação do mesmo Defensor Público antes que seja oportunizada 
a todos da referida lista. 

  
Capítulo IV 

REMOÇÃO 

Art. 14. A remoção a pedido será obrigatoriamente realizada quando novos 
órgãos de atuação forem disponibilizados, mediante requerimento ao 
Defensor Público Geral, nos 15 (quinze) dias seguintes à publicação, no 
Diário Oficial, do aviso de existência de vaga. 

Art. 15. Antes da posse de qualquer Defensor Público, deverá ser publicado 
aviso de existência de vaga para a Comarca, sempre preponderando o 
interesse público. 

Art. 16. Os critérios para a remoção voluntária serão os mesmos definidos 
para fins de promoção. 

Art. 17. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Manaus, AM, 23 de setembro de 2013. 

 

 

JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE  
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 


