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RESOLUÇÃO Nº 017/2017-CSDPE/AM

Altera Resolução nº 001/2013-CSDPE/AM, que Aprova o
Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas.

O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais prevista no inciso I, do art. 18 da
Lei Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 2005, e no art. 14, inciso
I, do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas (Resolução nº 004/2012 – CSDPE/AM), por decisão unânime de
seus membros presentes na Reunião Ordinária, ocorrida no dia 07 de agosto
de 2017, e 

CONSIDERANDO a sanção e publicação da Lei Complementar Estadual n. 180,
de 13 de julho de 2017, que alterou a Lei Complementar Estadual n. 01, de 30
de março de 1990, alterando-a em sua parte disciplinar;

CONSIDERANDO a decisão proferida na Reunião Extraordinária do dia 01 de
agosto de 2017, que entendeu suspensa as normas do Regimento Interno da
Defensoria Pública, que, contrárias à nova Lei, ainda tratavam da Instituição de
Comissões para apuração de infrações disciplinares;

RESOLVE

Art. 1º. Os artigos 9º, 11, 89, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
121, 122, 123, 124, 156, 127 da Resolução n. 001/2013 passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 9º ......................................
.............................................
X - mandar proceder a correição extraordinária nos serviços
da Defensoria;” (NR)

“Art. 11. .............................................
.........
XII – conduzir as sindicâncias, investigativas e sancionatórias,
e  os  processos  administrativos  disciplinares  instaurados;”
(NR)

“Art. 89. ................................................
I  -  infração  às  vedações  previstas  nos  itens  II,  III  e  VI  ou
reincidência no exercício das atividades previstas nos itens I e
IV, todos do artigo 90 da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990;” (NR)
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“Art. 93. Prescrevem em 02 (dois) anos, a contar da data em
que  forem  cometidas,  as  faltas  puníveis  com  as  sanções
referidas no artigo 85, salvo aquelas previstas em lei penal
como crime, as quais prescreverão juntamente com aquele.”
(NR)

“Art.  95.  Caberá  ao  Defensor  Público-Geral  aplicar  as
penalidades previstas em lei, exceto no caso de cassação de
aposentadoria,  em  que  será  competente  para  aplicá-la  o
Governador do Estado, e de suspensão superior a 30 (trinta)
dias, remoção compulsória e cassação de disponibilidade, em
que será competente para aplicá-las o Conselho Superior.”
(NR)

“Art.  96.  A  apuração  das  infrações  disciplinares  praticadas
pelos membros da Defensora Pública será feita mediante:
I - sindicância:
a) investigativa;
b) sancionatória;
II- processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único. Antes de deflagrar ou propor procedimentos
disciplinares,  poderá o Corregedor-Geral  autuar expediente
de  averiguação  preliminar,  de  caráter  meramente
informativo, nos casos de pequena gravidade, visando a dar
oportunidade ao interessado para  se  manifestar  acerca  de
fato  ou  irregularidade  no  serviço,  na  forma do  Regimento
Interno do órgão correcional.” (NR)

“Art. 97. A sindicância investigativa, de caráter inquisitório e
materializada em processo próprio e sigiloso, será instaurada
pela Corregedoria Geral, de ofício, ou por representação de
interessado, por determinação do Defensor Público Geral ou
ainda por deliberação do Conselho Superior, na forma de seu
Regimento Interno,  quando não houver indícios suficientes
sobre a existência de falta ou de sua autoria.” (NR)

“Art. 98. A Sindicância será instaurada em processo próprio,
através  de  despacho  motivado  do  Corregedor  Geral,
indicando as razões da instauração e o prazo de conclusão,
que não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias, prorrogável
por igual período, salvo motivo de força maior.
Parágrafo único. O Corregedor Geral poderá designar um dos
Subcorregedores para conduzir a Sindicância.” (NR)

“Art.  99.  Durante a apuração, a  Corregedoria Geral  deverá
colher todas as informações necessárias, ouvido o sindicado,
as  testemunhas  e  informantes,  se  houver,  bem  como
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proceder  a  juntada  de  quaisquer  documentos  capazes  de
esclarecer o ocorrido.
§1º. As declarações do sindicado serão consideradas também
como meio de defesa.
§2º.  Encerrada  a  fase  cognitiva,  a  Corregedoria  Geral
determinará  diligências  que  entender  cabíveis  ou  fará
relatório conclusivo, facultando ao sindicado o prazo de 05
(cinco) dias para se pronunciar.” (NR)

“Art.  100.  Concluída  a  Sindicância,  o  Corregedor  Geral,
entendendo suficientemente  esclarecidos os  fatos,  adotará
uma das seguintes medidas:
I  -  determinará  o  arquivamento  da  Sindicância,  se  julgar
improcedente a imputação feita ao sindicado;
II  -  solicitará  ao  Conselho  Superior  autorização  para
instauração  de  sindicância  sancionatória  ou  de  processo
administrativo disciplinar, a depender da infração disciplinar.
Parágrafo  único.  Da  decisão  prevista  no  inciso  I,  caberá
recurso ao Conselho Superior da Defensoria Pública, no prazo
de 10 (dez)  dias,  contados  da  intimação da  decisão,  a  ser
processado  na  forma  do  regimento  interno  do  Conselho
Superior da Defensoria Pública do Estado.” (NR)

“Art. 101. Será instaurada sindicância sancionatória quando
em vista dos indícios da existência da falta funcional e de sua
autoria,  seja adequada a aplicação de penalidades diversas
do previsto no artigo 95, § 3.º, da Lei Complementar Estadual
n. 01, de 30 de março de 1990.” (NR)

“Art.  102.  A  abertura  de  sindicância  sancionatória  será
determinada  por  deliberação  do  Conselho  Superior,  por
iniciativa  própria  ou  mediante  solicitação  do  Corregedor
Geral ou do Defensor Público  Geral.
Parágrafo  único.  A  decisão  a  que  se  refere  o  caput  será
encaminhada  à  Corregedoria  Geral  para  instauração  do
feito.” (NR)

“Art. 103. Ao receber a decisão, o Corregedor Geral poderá
sugerir  ao  Defensor  Público  Geral,  fundamentadamente,  o
afastamento  do  membro  da  carreira  que  esteja  sendo
submetido à sindicância sancionatória, desde que necessária
a medida para a garantia de regular apuração dos fatos.
§1°. O afastamento não poderá ser superior a 30 (trinta) dias,
prorrogável, no máximo, por igual período.
§2°.  O  afastamento  dar-se-á  sem  prejuízo  dos  direitos  e
vantagens  do  indiciado,  constituindo medida  acautelatória,
sem caráter de sanção.
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§3º.  Da  decisão  que  determinar  o  afastamento  caberá
Recurso ao Conselho Superior  no prazo de 10 (dez)  dias  a
contar da notificação do Interessado.
§4º.  O Conselho Superior poderá atribuir  efeito suspensivo
ao Recurso previsto no parágrafo anterior.“ (NR)

“Art.  104.  A  portaria  de  instauração  da  sindicância
sancionatória conterá exposição sucinta dos fatos imputados
e sua capitulação legal.
§1º. A Sindicância Sancionatória, na hipótese do § 3º do art.
96 da Lei n.º 01, de 30 de março de 1990, não poderá ser
conduzida por membro de classe inferior à do indiciado.
§2º. A designação do Defensor auxiliar, prevista no parágrafo
anterior,  observará  a  lista  de  antiguidade  em  sua  ordem
decrescente, iniciando-se, sempre, pelo decano.
§3º. A Corregedoria Geral deverá iniciar a apuração dentro de
05  (cinco)  dias  a  contar  da  publicação  da  Portaria  de
instauração  da  Sindicância,  devendo  concluí-la  em  60
(sessenta)  dias,  a  partir  da  citação  do  indiciado,  os  quais
poderão  ser  prorrogados,  por  decisão  fundamentada,  a
critério do Corregedor Geral, por igual prazo.” (NR)

“Art. 105. A Corregedoria Geral designará dia e hora para a
audiência  de  interrogatório,  determinando  a  citação  do
indiciado.
§1º. A citação será feita pessoalmente, com a antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, devendo o mandado
ser acompanhado de cópia da portaria inicial.
§2º.  Achando-se  ausente  do  lugar  em que  se  encontrar  a
Corregedoria Geral, o indiciado será citado por via postal, em
carta  registrada  com  aviso  de  recebimento,  cujo
comprovante se juntará ao processo.
§3º. Não encontrado o indiciado, e ignorado o seu paradeiro,
a citação far-se-á, com o prazo de 10 (dez) dias, inserto por
03  (três)  vezes  no  Diário  Oficial  Eletrônico  da  Defensoria
Pública do Estado do Amazonas.
§4º.  O  prazo  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  será
contado da publicação do último edital,  certificando-se nos
autos a data da publicação e juntando-se exemplar do Diário
eletrônico.
§5º. O indiciado ao mudar de residência, deverá comunicar à
Corregedoria Geral o local onde poderá ser encontrado, sob
pena de lhe  ser  decretada a revelia  e designado Defensor
Público para a promoção da defesa.” (NR)

“Art. 106. Na audiência de interrogatório, o indiciado indicará
seu  defensor,  e,  se  não  o  quiser  ou  não  puder  fazê-lo,  a
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Corregedoria Geral solicitará ao Defensor Público Geral que
designe Defensor Público para promover sua defesa.
§1º. Não comparecendo o indiciado, apesar de regularmente
citado, prosseguirá o processo à revelia, com a presença do
defensor constituído ou nomeado na forma deste artigo.
§2º.  A  qualquer  tempo,  a  Corregedoria  Geral  poderá
proceder ao interrogatório do indiciado.
§3º. No caso de mais de um indiciado, cada um deles será
ouvido separadamente,  podendo ser  promovida acareação,
sempre que divergirem em suas declarações.” (NR)

“Art.  107.  O  indiciado,  ou  seu  defensor,  no  prazo  de  05
(cinco)  dias,  contado  da  audiência  designada  para  o
interrogatório, poderá apresentar defesa prévia, juntar prova
documental, requerer diligências e arrolar testemunhas, até
o máximo de 08 (oito).
Parágrafo único.  Será  assegurado ao indiciado o direito  de
participar,  pessoalmente  ou  por  seu  defensor,  dos  atos
procedimentais,  podendo  inclusive,  requerer  provas,
contraditar  e  reinquirir  testemunhas,  oferecer  quesitos  e
indicar assistentes técnicos.” (NR)

“Art.  108. Findo o prazo do artigo anterior,  a Corregedoria
Geral,  dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  designará
audiência  para  inquirição  da  vítima,  se  houver,  e  das
testemunhas e informantes arrolados.
§1º. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas, e o
indiciado, no prazo de 03 (três) dias, não indicar outras em
substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo.
§2º.  As  testemunhas  serão  intimadas  a  depor  mediante
mandado expedido pela  Corregedoria  Geral,  devendo apor
seus cientes na segunda via, a qual será anexada ao processo.
§3º.  Se a testemunha for servidor público,  a expedição do
mandado  será  acompanhada  de  requisição  ao  chefe  da
repartição onde servir, com a indicação do dia, hora e local
em que se procederá à inquirição.
§4º.  O  depoimento  será  prestado  oralmente  e  reduzido  a
termo,  não sendo lícito  à  testemunha  trazê-lo  por  escrito,
sendo-lhe, porém, facultada breve consulta a apontamentos.
§5ª.  Ao  ser  inquirida  uma  testemunha,  as  demais  não
poderão estar presentes, a fim de evitar-se que uma ouça o
depoimento da outra.
§6º. A testemunha somente poderá eximir-se de depor nos
casos previstos na lei penal.” (NR)

“Art. 109. Não sendo possível concluir a instrução na mesma
audiência, a Corregedoria Geral marcará a sua continuação
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para outra data, intimando o indiciado e as testemunhas e
informantes que devam depor.” (NR)

“Art. 110. Serão assegurados transporte e diárias:
I  -  ao  Defensor  Público  e  ao  servidor  convocados  para
prestarem depoimentos, fora da sede de sua repartição, na
condição de indiciado, informante ou testemunha;
II  -  aos  membros  e  servidores  da  Corregedoria,  quando
obrigados  a  se  deslocarem  da  sede  dos  trabalhos  para  a
realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.”
(NR)

“Art. 111. Durante o processo, poderá a Corregedoria Geral
ordenar qualquer diligência que seja requerida ou que julgue
necessária ao esclarecimento do fato.
§1º. A Corregedoria Geral determinará a juntada aos autos da
ficha funcional do indiciado.
§2º.  Quando  houver  dúvida  sobre  a  sanidade  mental  do
indiciado, a Corregedoria Geral proporá ao Defensor Público
Geral do Estado que ele seja submetido a exame por junta
médica, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra,
preferencialmente do quadro do órgão de perícia oficial do
Estado.” (NR)

“Art.  112. Encerrada a instrução, o indiciado, dentro de 02
(dois)  dias,  terá  vista  dos  autos  para  oferecer  alegações
escritas, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado, os prazos de
defesa serão distintos e sucessivos.” (NR)

“Art. 113. Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior,
a Corregedoria Geral,  dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
poderá:
I  -  determinar  a  realização  de  diligências  que  entender
indispensáveis ao relatório final, retornando para a fase do
artigo 112;
II  -  promover  pelo  arquivamento  da  sindicância,
encaminhando o processo, em seguida, ao Defensor Público
Geral para decisão;
III  -  apresentar  ao  Defensor  Público  Geral  relatório  final
conclusivo,o qual especificará, se for o caso, as disposições
legais transgredidas e as sanções aplicáveis.” (NR)

“Art.  114.  Caberá  ao Defensor Público Geral,  ao receber o
processo, uma das seguintes medidas:
I  -  julgar  improcedente  a  imputação  feita  ao  membro,
determinando o arquivamento do processo;
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II - devolver o processo à Corregedoria para a realização de
diligências que entender indispensáveis à decisão;
III  - aplicar ao membro a penalidade que entender cabível,
quando de sua competência;
IV  -  encaminhar  ao  Conselho  Superior  para  deliberação,
quando  a  penalidade  a  ser  aplicada  for  a  de  suspensão
superior a 30 (trinta) dias, remoção compulsória ou cassação
de disponibilidade;
V - sendo a sanção cabível a de cassação de aposentadoria,
encaminhar o processo ao Governador do Estado.
Parágrafo único. Da decisão proferida pelo Defensor Público
Geral  caberá  recurso,  pelo  indiciado  ou  pelo  Corregedor
Geral,  com  efeito  suspensivo,  ao  Conselho  Superior  da
Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
intimação  da  decisão,  a  ser  processado  na  forma  do
Regimento  Interno  do  Conselho  Superior  da  Defensoria
Pública do Estado.” (NR)

“Art.  115.  O  Processo  Administrativo  Disciplinar  será
instaurado para a apuração das faltas punidas com pena de
demissão.” (NR)

“Art. 116. A abertura de processo administrativo disciplinar
será determinada por deliberação do Conselho Superior, por
iniciativa  própria  ou  mediante  solicitação  do  Corregedor
Geral ou do Defensor Público Geral.
§1º. A decisão a que se refere o caput será encaminhada à
Corregedoria Geral para instauração do feito.
§2º.  Aplica-se  ao  Processo  Administrativo  disciplinar  o
previsto no artigo 103. ” (NR)

“Art.  117.  A  portaria  de  instauração  do  processo
administrativo disciplinar conterá exposição sucinta dos fatos
imputados e sua capitulação legal.
§1º.  O  processo  administrativo  disciplinar  será  sempre
presidido pelo Corregedor Geral, que poderá ser substituído
por um de seus Subcorregedores, em caso de impedimento
ou  suspeição,  hipótese  em  que  caberá  a  designação  de
Defensores auxiliares,  na forma do §3º do artigo 96 da Lei
Complementar  Estadual  n.  01,  de  30  de  março  de  1990,
observando-se os §§ 1º e 2º do art. 104 desta Resolução.
§2º. A Corregedoria Geral iniciará as atividades de apuração
no processo administrativo disciplinar dentro de 10 (dez) dias
a contar da publicação da Portaria, devendo concluí-lo em 90
(noventa)  dias,  a  partir  da  citação  do  indiciado,  os  quais
poderão ser prorrogados, a critério do Corregedor Geral, por
meio de decisão fundamentada.” (NR)

        Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças - Manaus/AM, CEP 69053-135
        Telefone (92) 3234-3097         E-mail: gabinete@defensoria.am.gov.br                                                7

mailto:gabinete@defensoria.am.gov.br


                
CONSELHO SUPERIOR

“Art. 118. A Corregedoria Geral designará dia e hora para a
audiência  de  interrogatório,  determinando  a  citação  do
indiciado.
§1º. A citação será feita pessoalmente, com a antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, devendo o mandado
ser acompanhado de cópia da portaria inicial.
§2º.  Achando-se  ausente  do  lugar  em que  se  encontrar  a
Corregedoria Geral, o indiciado será citado por via postal, em
carta  registrada  com  aviso  de  recebimento,  cujo
comprovante se juntará ao processo.
§3º. Não encontrado o indiciado e ignorado o seu paradeiro,
a citação far-se-á, com o prazo de 15 (quinze) dias, inserto
por 03 (três) vezes no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria
Pública do Estado.
§4º.  O  prazo  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  será
contado da publicação do último edital, certificando-se a data
da  publicação,  com  a  respectiva  juntada  de  exemplar  do
Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado.
§5º. O indiciado, ao mudar de residência, deverá comunicar à
Corregedoria Geral o local onde poderá ser encontrado, sob
pena de lhe  ser  decretada a revelia  e designado Defensor
Público para a promoção da defesa.” (NR)

“Art. 119. Na audiência de interrogatório, o indiciado indicará
seu  defensor,  e,  se  não  o  quiser  ou  não  puder  fazê-lo,  a
Corregedoria Geral solicitará ao Defensor Público Geral que
designe Defensor Público para promover sua defesa.
§1º. Não comparecendo o indiciado, apesar de regularmente
citado, prosseguirá o processo à revelia, com a presença do
defensor constituído ou nomeado na forma deste artigo.
§2º.  A  qualquer  tempo,  a  Corregedoria  Geral  poderá
proceder ao interrogatório do indiciado.
§3º. No caso de mais de um indiciado, cada um deles será
ouvido separadamente,  podendo ser  promovida acareação,
sempre que divergirem em suas declarações. ” (NR)

“Art.  120.  O  indiciado,  ou  seu  defensor,  no  prazo  de  05
(cinco)  dias,  contado  da  audiência  designada  para  o
interrogatório, poderá apresentar defesa prévia, juntar prova
documental, requerer diligências e arrolar testemunhas, até
o máximo de 08 (oito).
Parágrafo único.  Será  assegurado ao indiciado o direito  de
participar,  pessoalmente  ou  por  seu  defensor,  dos  atos
procedimentais,  podendo  inclusive,  requerer  provas,
contraditar  e  reinquirir  testemunhas,  oferecer  quesitos  e
indicar assistentes técnicos.” (NR)
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“Art.  121. Findo o prazo do artigo anterior,  a Corregedoria
Geral,  dentro  de  48  (quarenta  e  oito)  horas,  designará
audiência  para  inquirição  da  vítima,  se  houver,  e  das
testemunhas e informantes arrolados.
§1º. Se as testemunhas de defesa não forem encontradas, e o
indiciado, no prazo de 03 (três) dias, não indicar outras em
substituição, prosseguir-se-á nos demais termos do processo.
§2º.  As  testemunhas  serão  intimadas  a  depor  mediante
mandado expedido pela  Corregedoria  Geral,  devendo apor
seus cientes na segunda via, a qual será anexada ao processo.
§3º.  Se a testemunha for servidor público,  a expedição do
mandado  será  acompanhada  de  requisição  ao  chefe  da
repartição onde servir, com a indicação do dia, hora e local
em que se procederá à inquirição.
§4º.  O  depoimento  será  prestado  oralmente  e  reduzido  a
termo,  não sendo lícito  à  testemunha  trazê-lo  por  escrito,
sendo-lhe, porém, facultada breve consulta a apontamentos.
§5ª.  Ao  ser  inquirida  uma  testemunha,  as  demais  não
poderão estar presentes, a fim de evitar-se que uma ouça o
depoimento da outra.
§6º. A testemunha somente poderá eximir-se de depor nos
casos previstos na lei penal.
§7º.  No  caso  de  serem  arrolados  como  testemunhas  o
Governador  do  Estado,  o  Vice-Governador  do  Estado,  os
Secretários  de  Estado,  o  Procurador-Geral  do  Estado,  os
Chefes das Casas Civil e Militar, bem como os Presidentes ou
Diretores-Presidente das entidades da Administração Pública
Estadual  Direta  e  Indireta,  e  as  autoridades  federais,
estaduais  ou  municipais  de  níveis  hierárquicos  a  eles
assemelhados,  o  depoimento  será  colhido  em  dia,  hora  e
local  previamente ajustado entre  a  Corregedoria  Geral  e  a
autoridade arrolada.” (NR)

“Art. 122. Não sendo possível concluir a instrução na mesma
audiência, a Corregedoria Geral a marcará a continuação para
outra  data,  intimando  o  indiciado  e  as  testemunhas  e
informantes que devam depor.” (NR)

“Art. 123. Serão assegurados transporte e diárias:
I  -  ao  Defensor  Público  e  ao  servidor  convocados  para
prestarem depoimentos, fora da sede de sua repartição, na
condição de indiciado, informante ou testemunha;
II  -  aos  membros  e  servidores  da  Corregedoria  ou  aos
Defensores  auxiliares,  quando  obrigados  a  se  deslocar  da
sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao
esclarecimento dos fatos.” (NR)
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“Art. 124. Durante o processo, poderá a Corregedoria Geral
ordenar qualquer diligência que seja requerida ou que julgue
necessária ao esclarecimento do fato.
§1º. A Corregedoria Geral determinará a juntada aos autos da
ficha funcional do indiciado.
§2º.  Quando  houver  dúvida  sobre  a  sanidade  mental  do
indiciado, a Corregedoria Geral proporá ao Defensor Público
Geral do Estado que ele seja submetido a exame por junta
médica, da qual participe, pelo menos, um médico psiquiatra,
preferencialmente do quadro do órgão de perícia oficial do
Estado.” (NR)

“Art.  125. Encerrada a instrução, o indiciado, dentro de 02
(dois)  dias,  terá  vista  dos  autos  para  oferecer  alegações
escritas, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. Havendo mais de um indiciado, os prazos de
defesa serão distintos e sucessivos.” (NR)

“Art. 126. Decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior,
a Corregedoria Geral, em 15 (quinze) dias, poderá:
I  -  determinar  a  realização  de  diligências  que  entender
indispensáveis ao relatório final, retornando para a fase do
artigo 125;
II - promover pelo arquivamento do processo administrativo
disciplinar,  encaminhando-o,  em  seguida,  ao  Defensor
Público Geral para decisão;
III  -  apresentar  ao  Defensor  Público  Geral  relatório  final
conclusivo, o qual especificará, se for o caso, as disposições
legais transgredidas e as sanções aplicáveis.” (NR)

“Art.  127.  Caberá  ao Defensor Público Geral,  ao receber o
processo, uma das seguintes medidas:
I  -  julgar  improcedente  a  imputação  feita  ao  membro,
determinando o arquivamento do processo;
II - devolver o processo à Corregedoria para a realização de
diligências que entender indispensáveis à decisão;
III  - aplicar ao membro a penalidade que entender cabível,
quando de sua competência;
IV  -  encaminhar  ao  Conselho  Superior  para  deliberação,
quando  a  penalidade  a  ser  aplicada  for  a  de  suspensão
superior a 30 (trinta) dias, remoção compulsória ou cassação
de disponibilidade;
V - sendo a sanção cabível a de cassação de aposentadoria,
encaminhar o processo ao Governador do Estado.
Parágrafo único. Da decisão proferida pelo Defensor Público
Geral  caberá  recurso,  pelo  indiciado  ou  pelo  Corregedor-
Geral,  com  efeito  suspensivo,  ao  Conselho  Superior  da
Defensoria Pública, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
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intimação  da  decisão,  a  ser  processado  na  forma  do
Regimento  Interno  do  Conselho  Superior  da  Defensoria
Pública do Estado.” (NR)

Art.  2º. O artigo 11 da Resolução n. 001/2013 passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso XIII:

“Art. 11. .............................................
....................................
XIII - exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo
Defensor Público Geral ou pelo Conselho Superior.” (NR)

Art. 3º. O artigo 84 da Resolução n. 001/2013 passará a vigorar acrescido dos
incisos IV, V e VI, com a seguinte redação:

“Art. 84 .........................................
..............................................
IV  -  abandono de  cargo,  assim considerado a  ausência  ao
serviço, sem justa causa, por mais de trinta dias consecutivos;
V  -  inassiduidade  habitual,  entendida  como  tal  a  falta  ao
serviço sem causa justificada, por sessenta dias intercalados
durante o período de doze meses;
VI - não observância das obrigações contidas no Código de
Ética dos membros da Defensoria Pública, a ser editado pelo
Conselho Superior.” (NR)

Art. 4º. O artigo 85 da Resolução n. 001/2013 passará a vigorar do §7º com a
seguinte redação:

“Art. 85 ..........................................
...........................................................
§7º. Quando a infração disciplinar for cometida sem efetiva e
grave lesão ao erário, ao serviço ou aos princípios que regem
a Administração Pública,  não se justificando a aplicação de
pena  superior  à  de  suspensão,  poderá  ser  proposto,  ao
membro  ou  servidor  da  Defensoria  Pública,  com  vistas  à
reeducação e prevenção, Termo de Ajustamento de Conduta,
nas  condições  e  limites  regulamentados  pelo  Conselho
Superior.” (NR)

Art.  5º. O artigo 86 da Resolução n. 001/2013 passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso V:

“Art. 86 ..................................
..............................................
V  -  não observância das obrigações contidas no Código de
Ética dos membros da Defensoria Pública, a ser editado pelo
Conselho Superior.” (NR)
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Art.  6º. O artigo 89 da Resolução n. 001/2013 passa a vigorar acrescido do
seguinte inciso V:

“Art. 89..............................................
..............................................
V - prática das infrações disciplinares previstas no incisos IV e
V do artigo 94 da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de
março de 1990.” (NR)

Art. 7º. A Seção II do Capítulo IV do Título IV passa a ser denominada “Das
Sindicâncias”.

Art.  8º.  Fica  criada,  no  Título  IV  do  Capítulo  IV  da  Seção  II,  a  Subseção I,
denominada “Da Sindicância Investigativa”, e da Subseção II, denominada “Da
Sindicância Sancionatória”.

Art. 9º. Os artigos 97, 98, 99 e 100 passarão a fazer parte da Subseção I da
Seção II do Capítulo IV do Título IV da Resolução n. 001/2013.

Art. 10º. Os artigos 101 a 114 passarão a fazer da Subseção II da Seção II do
Capítulo IV do Título IV da Resolução n. 001/2013.

Art.  11.  A  Secretaria  do  Conselho  Superior  da  DPE/AM  elaborará  texto
consolidado da  Resolução n.º  001/2013-CSDPE/AM,  no prazo de  05 (cinco)
dias, a contar da publicação da presente, e o Presidente do CSDPE/AM fará
publicar no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM.

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus/AM, 07 de agosto de 2017.

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