
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS

RESOLUÇÃO Nº 014/2016

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, no exercício de sua função regulamentadora na forma da Lei 

Complementar Amazonense, nº 01, de 30 de 

alterações posteriores.

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução 

nº 021/2014-CSDPE/AM, as modificações das atribuições fixadas nesta 

Resolução dar-se-ão por deliberação da maioria absoluta do Conselho 

Superior; 

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 2º da Resolução nº 021/2014

CSDPE/AM, as atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública são 

especificadas de acordo com a matéria de direito, com a sistemática 

processual de cada caso e com o local de ate

CONSIDERANDO que a especificação da atribuição da Defensoria Pública 

Especializada na Defesa do Idoso, conforme fixada pelo art. 9º, V, da 

Resolução nº 021/2014

portanto, caráter subjetivo;

CONSIDERANDO a necessidade de fixação de critérios objetivos de 

atribuição, para fins de segurança jurídica, observância do princípio do 

defensor natural e atendimento célere e eficiente aos assistidos idosos;
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RESOLUÇÃO Nº 014/2016-CSDPE/AM 

 

ALTERA o art. 9º, V, da Resolução nº 

021/2014-CSDPE/AM 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

, no exercício de sua função regulamentadora na forma da Lei 

Complementar Amazonense, nº 01, de 30 de março de 1990 e suas 

alterações posteriores. 

que, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução 

CSDPE/AM, as modificações das atribuições fixadas nesta 

ão por deliberação da maioria absoluta do Conselho 

que, nos termos do art. 2º da Resolução nº 021/2014

CSDPE/AM, as atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública são 

especificadas de acordo com a matéria de direito, com a sistemática 

processual de cada caso e com o local de atendimento; 

que a especificação da atribuição da Defensoria Pública 

Especializada na Defesa do Idoso, conforme fixada pelo art. 9º, V, da 

Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM, demanda interpretação pessoal, tendo, 

portanto, caráter subjetivo; 

a necessidade de fixação de critérios objetivos de 

atribuição, para fins de segurança jurídica, observância do princípio do 

defensor natural e atendimento célere e eficiente aos assistidos idosos;

o art. 9º, V, da Resolução nº 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

, no exercício de sua função regulamentadora na forma da Lei 

março de 1990 e suas 

que, nos termos do art. 1º, parágrafo único, da Resolução 

CSDPE/AM, as modificações das atribuições fixadas nesta 

ão por deliberação da maioria absoluta do Conselho 

que, nos termos do art. 2º da Resolução nº 021/2014-

CSDPE/AM, as atribuições dos órgãos de atuação da Defensoria Pública são 

especificadas de acordo com a matéria de direito, com a sistemática 

que a especificação da atribuição da Defensoria Pública 

Especializada na Defesa do Idoso, conforme fixada pelo art. 9º, V, da 

CSDPE/AM, demanda interpretação pessoal, tendo, 

a necessidade de fixação de critérios objetivos de 

atribuição, para fins de segurança jurídica, observância do princípio do 

defensor natural e atendimento célere e eficiente aos assistidos idosos; 
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CONSIDERANDO que, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.7

Estatuto do Idoso, é obrigação do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, 

RESOLVE: 

Art. 1º O art. 9º, V, da Resolução nº 021/2014

de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º São atribuições materiais das Defensorias Públicas:

(…) 

V - Defensoria Pública Especializada na Defesa do Idoso 

jurídica aos idosos em razão da sua condição pessoal cujos direitos 

previstos na Lei nº 10.741/2003 

violados, na forma do 43 deste diploma, cabendo

a) o atendimento ao idoso, seu procurador, ou curador para tratar da 

prestação dos cuidados necessários ao seu bem

atendimento pela família, em detrimento ao atendimento asilar;

b) propor ação de alimentos em que o idoso figure no 

esgotadas as tentativas de conciliação extrajudicial, assim como as 

respectivas execuções;

c) ajuizar ação de interdição e de remoção/substituição de curador em que 

o interditando/interditado seja idoso;

d) propor pedidos de registro 
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que, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.741/2003 

Estatuto do Idoso, é obrigação do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;

O art. 9º, V, da Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM, de 31 de março 

de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 

São atribuições materiais das Defensorias Públicas: 

soria Pública Especializada na Defesa do Idoso – a assistência 

jurídica aos idosos em razão da sua condição pessoal cujos direitos 

previstos na Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso forem ameaçados ou 

violados, na forma do 43 deste diploma, cabendo-lhe: 

) o atendimento ao idoso, seu procurador, ou curador para tratar da 

prestação dos cuidados necessários ao seu bem-estar, com priorização do 

atendimento pela família, em detrimento ao atendimento asilar; 

b) propor ação de alimentos em que o idoso figure no polo ativo, quando 

esgotadas as tentativas de conciliação extrajudicial, assim como as 

respectivas execuções; 

c) ajuizar ação de interdição e de remoção/substituição de curador em que 

o interditando/interditado seja idoso; 

d) propor pedidos de registro tardio de idoso; 

41/2003 – 

Estatuto do Idoso, é obrigação do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

ao respeito e à convivência familiar e comunitária; 

CSDPE/AM, de 31 de março 

a assistência 

jurídica aos idosos em razão da sua condição pessoal cujos direitos 

Estatuto do Idoso forem ameaçados ou 

) o atendimento ao idoso, seu procurador, ou curador para tratar da 

estar, com priorização do 

polo ativo, quando 

esgotadas as tentativas de conciliação extrajudicial, assim como as 

c) ajuizar ação de interdição e de remoção/substituição de curador em que 
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e) requerer medidas protetivas, quando o idoso for vítima de violência física 

ou psíquica; 

f) propor ações de retificação/suprimento/restauração de registro público 

civil de idoso quando caracterizado outro procedimento de sua atribuição;

g) busca e apreensão de pessoa idosa e de seus bens nos casos de cárcere 

privado, maus tratos, abandono e omissão dos familiares ou terceiros 

responsáveis; indenizações e ações de obrigação de fazer nos casos de 

discriminação, desrespeito e violência ao id

h) promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas 

hipóteses previstas no art. 43 da Lei nº 10.741/2003;

i) a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para evitar ou coibir lesão 

ou ameaça aos direitos da pessoa idosa, garantindo a 

expressamente previstos na Lei nº 10.741/2003, sem prejuízo das 

atribuições das demais Defensorias Públicas Especializadas;

j) realizar inspeções nas entidades governamentais e não governamentais 

de assistência aos idosos;

l) atuar em conjunto com as Defensorias Públicas Especializadas, na 

proteção dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos previstos na Lei 10.741/2003;

m) estabelecer intercâmbio permanente com conselhos, entidades, órgãos 

públicos ou privados

atendimento e orientação, bem como para obtenção de elementos técnicos 

especializados necessários ao desempenho de suas funções; 
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e) requerer medidas protetivas, quando o idoso for vítima de violência física 

f) propor ações de retificação/suprimento/restauração de registro público 

civil de idoso quando caracterizado outro procedimento de sua atribuição;

g) busca e apreensão de pessoa idosa e de seus bens nos casos de cárcere 

privado, maus tratos, abandono e omissão dos familiares ou terceiros 

responsáveis; indenizações e ações de obrigação de fazer nos casos de 

discriminação, desrespeito e violência ao idoso; 

h) promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas 

hipóteses previstas no art. 43 da Lei nº 10.741/2003; 

i) a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para evitar ou coibir lesão 

ou ameaça aos direitos da pessoa idosa, garantindo a efetividade daqueles 

expressamente previstos na Lei nº 10.741/2003, sem prejuízo das 

atribuições das demais Defensorias Públicas Especializadas; 

j) realizar inspeções nas entidades governamentais e não governamentais 

de assistência aos idosos; 

conjunto com as Defensorias Públicas Especializadas, na 

proteção dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos previstos na Lei 10.741/2003; 

m) estabelecer intercâmbio permanente com conselhos, entidades, órgãos 

públicos ou privados que atuem em sua área de atuação, para prestar 

atendimento e orientação, bem como para obtenção de elementos técnicos 

especializados necessários ao desempenho de suas funções;  

e) requerer medidas protetivas, quando o idoso for vítima de violência física 

f) propor ações de retificação/suprimento/restauração de registro público 

civil de idoso quando caracterizado outro procedimento de sua atribuição; 

g) busca e apreensão de pessoa idosa e de seus bens nos casos de cárcere 

privado, maus tratos, abandono e omissão dos familiares ou terceiros 

responsáveis; indenizações e ações de obrigação de fazer nos casos de 

h) promover a revogação de instrumento procuratório do idoso, nas 

i) a adoção de medidas judiciais e extrajudiciais para evitar ou coibir lesão 

efetividade daqueles 

expressamente previstos na Lei nº 10.741/2003, sem prejuízo das 

j) realizar inspeções nas entidades governamentais e não governamentais 

conjunto com as Defensorias Públicas Especializadas, na 

proteção dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 

m) estabelecer intercâmbio permanente com conselhos, entidades, órgãos 

que atuem em sua área de atuação, para prestar 

atendimento e orientação, bem como para obtenção de elementos técnicos 
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n) solicitar apoio de outros profissionais existentes na instituição, 

notadamente dos Assistentes Sociais, Psicólogos e demais profissionais que 

integram a Equipe de Apoio Psicossocial.”

Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior fará publicar no Diário Oficial 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas o texto 

consolidado da Resolução n. 021/2014

dias, a contar da publicação da presente Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Manaus/AM, 3 de outubro de 2016.
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n) solicitar apoio de outros profissionais existentes na instituição, 

nte dos Assistentes Sociais, Psicólogos e demais profissionais que 

integram a Equipe de Apoio Psicossocial.” 

A Secretaria do Conselho Superior fará publicar no Diário Oficial 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas o texto 

o da Resolução n. 021/2014-CSDPE/AM, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da publicação da presente Resolução. 

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus/AM, 3 de outubro de 2016. 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 

n) solicitar apoio de outros profissionais existentes na instituição, 

nte dos Assistentes Sociais, Psicólogos e demais profissionais que 

A Secretaria do Conselho Superior fará publicar no Diário Oficial 

Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas o texto 

CSDPE/AM, no prazo de 05 (cinco) 


