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RESOLUÇÃO Nº 003/2019-CSDPE/AM 
 

Altera a Resolução no 014/2017-CSDPE/AM. 
 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos XI e XII, do artigo 
18 da Lei Complementar Estadual nº  01, de 30 de março de 1990, conforme texto 
consolidado publicado no DOE de 21 de março de 2005, e no art. 14, III, do Regimento 
Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do Amazonas  
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime de seus membros 
presentes na Reunião Ordinária de 20 de março de 2019, RESOLVE ALTERAR 
DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 014/2017-CSDPE/AM, nos seguintes termos: 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O caput e os §§ 2º, 4º, 6º e 7º do artigo 9º da Resolução 014/2017- CSDPE/AM 
passam a vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 9.º A escala de plantão dos Defensores Públicos será 
elaborada pelo Defensor Público-Geral, que baixará o ato de 
designação, com antecedência mínima de 180 (cento e 
oitenta) dias, disciplinando semestralmente o rodízio do 
plantão no âmbito da Defensoria Pública do Estado, sendo 
devidamente publicada no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública. 
……………. 

§2º. Os plantões da 1ª e 2ª custódias, organizados pelo 
Gabinete do Defensor Público-Geral, serão oferecidos aos 
Defensores Públicos interessados, tendo preferência os mais 
antigos, e, havendo recusa, observar-se-á a lista de antiguidade 
em ordem decrescente. 
…………………... 
§4º. Havendo cumulação do plantão da custódia com o plantão 
de área o membro fará jus ao dobro da gratificação prevista no 
artigo 3º da presente Resolução. 
………………….. 
§6º. Evitar-se-á, quando da elaboração da elaboração da 
escala,  que o membro seja novamente designado para exercer 
seu plantão, antes de outros membros, em períodos nos quais 
recaiam feriados ou pontos facultativos. 
 
§7º. O Defensor Público escalado poderá permutar, desde que 
apresente ao Defensor Público-Geral, em conjunto com seu 
substituto, manifestação expressa.” 

 
Art. 2º Ficam revogados os §§ 3º e 9º do artigo 9º da Resolução 014/2017- 
CSDPE/AM. 
 
Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior providenciará a publicação do texto 
consolidado da Resolução n. 014/2017-CSDPE, com as alterações promovidas, no 
prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta Resolução. 
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Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Manaus, AM, 21 de março de 2019. 

 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior 

 

 
 


