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RESOLUÇÃO Nº 003/2016-CSDPE/AM 

Altera o art. 15, e parágrafos, da Resolução n. 12/2014/CSDPE, 

que dispõe sobre denegação de atendimento pela Defensoria 

Pública. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, inciso 

III, do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública, 

Resolução nº 004/2012, de 24 de maio de 2012 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior exercer o poder 

normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para 

cumprimento da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei 

Complementar Estadual nº 01/1990; 

CONSIDERANDO o teor do art. 25, XXXV, da Lei Complementar n. 01/1990 e 

do art. 4º, §8º, da Lei Complementar nº 80 de 12 de janeiro de 1994, pelos 

quais em caso de o Defensor Público entender inexistir hipótese de atuação 

institucional, dará imediata ciência ao Defensor Público-Geral, que decidirá 

a controvérsia, indicando, se for o caso, outro Defensor Público para atuar; 

CONSIDERANDO que o princípio do defensor natural e o direito de ter sua 

pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo Defensor Público 

foram reconhecidos como direitos dos assistidos nos incisos IV e III do 

artigo 4-A da referida Lei Nacional; 

CONSIDERANDO a necessidade de informar o assistido sobre a denegação 

de atendimento, bem como sobre a possibilidade de apresentar recurso ao 

Defensor Público Geral em tempo hábil, para efetivação do direito à 

assistência jurídica integral e gratuita; 

RESOLVE: 

Art. 1.º – O art. 15, da Resolução nº 12/2014/CSDPE, de 31 de março de 

2014, publicada no DOE, em 01 de abril de 2014, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Artigo 15. O interessado que discordar da decisão de denegação por 

situação financeira, por impossibilidade jurídica do pedido ou por quebra 

de confiança, poderá apresentar recurso escrito, endereçado ao Defensor 
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Público-Geral, instruindo-o com os fundamentos e documentos que 

entender pertinentes.  

(...)  

§ 2º. O Defensor Público responsável pelo atendimento deverá colher a 

manifestação do assistido acerca do interesse recursal no próprio termo de 

indeferimento, conforme anexo III desta resolução. 

§3º. Na hipótese de não ser possível colher a manifestação formal do 

assistido, o Defensor Público deverá encaminhar uma carta, com 

confirmação de recebimento, para o endereço constante do cadastro na 

Defensoria Pública, informando sobre o indeferimento e a possibilidade de, 

no prazo de 15 dias, apresentar recurso. 

§4º O recurso será sempre apresentado ao Defensor Público responsável 

pelo atendimento, que o encaminhará, imediatamente, ao Defensor Público 

Geral.” 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. A Secretaria Executiva do Conselho Superior fará publicar no Diário 

Oficial da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, após a publicação 

desta Resolução, o texto consolidado da Resolução n. 012/2014-CSDPE/AM. 

Cientifique-se via memorando circular, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 

Manaus, 28 de março de 2016. 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 

 


