
 
CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 007/2013 – CSDPE/AM (Consolidada) 

Disciplina os critérios de promoção por 
merecimento dos Membros da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas expedir atos regulamentares para cumprimento da 
Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei Complementar Estadual nº 
01/1990; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, XIX, do Regimento Interno do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que 
estabelece as condições para promoção por merecimento na carreira de 
Defensores Públicos do Estado do Amazonas e a necessidade de se 
adotarem critérios objetivos para a avaliação do merecimento; 

CONSIDERANDO a necessidade de objetivar de forma mais específica os 
critérios de merecimento para promoção mencionados no Regimento 
Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, na Lei Complementar Estadual nº 01/1990 e Lei Complementar 
Federal nº 80/1994;  

CONSIDERANDO o deliberado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas na Reunião Ordinária realizada em 13 de março de 
2013; 

RESOLVE: 
 

Art. 1º As promoções por merecimento de Defensores Públicos na carreira 
serão realizadas em sessão secreta, em votação nominal, aberta e 
fundamentada, observadas as prescrições legais e as normas internas não 
conflitantes com esta resolução, iniciando-se a votação pelo Defensor 
Público Geral, SubDefensor Público Geral, Corregedor-Geral e os 
conselheiros eleitos, na ordem de antiguidade na carreira. 

Parágrafo único. A promoção deverá ser realizada até 40 (quarenta) dias da 
abertura da vaga, cuja declaração se fará nos dez dias subsequentes ao seu 
fato gerador. 

Art. 2º O Defensor Público interessado na promoção dirigirá requerimento 
ao Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas no prazo de inscrição previsto no edital de abertura do 
respectivo procedimento. 

Parágrafo único. Salvo em relação ao art. 9º desta Resolução, as demais 
condições e elementos de avaliação serão levadas em consideração até à 
data de inscrição para concorrência à vaga. 

Art. 3º São condições para concorrer à promoção na carreira, por 
merecimento: 
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I - contar o Defensor Público com no mínimo 2 (dois) anos de efetivo 
exercício, devidamente comprovados, no cargo ou classe; 

II – integrar o Defensor Público a primeira quinta parte da lista de 
antiguidade aprovada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública, salvo 
se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago; (Alterado pela 
Resolução nº 52/2014-CSDPE/AM, publicada no DOE de 22.10.2014) 

III - não haver o Defensor Público sido punido, nos últimos doze meses, em 
processo disciplinar, com pena igual ou superior à de suspensão. 

§ 1º. Os membros da Defensoria Pública do Estado somente poderão ser 
promovidos após dois anos de efetivo exercício na classe, dispensado o 
interstício se não houver quem preencha tal requisito, ou se quem o 
preencher recusar a promoção. (Alterado pela Resolução nº 52/2014-
CSDPE/AM, publicada no DOE de 22.10.2014) 

§ 2º. O primeiro quinto da lista de antiguidade deve sofrer arredondamento 
para o número inteiro superior, caso fracionário o resultado do seu cálculo. 
(Alterado pela Resolução nº 52/2014-CSDPE/AM, publicada no DOE de 
22.10.2014) 

§ 3º. Se algum integrante do primeiro quinto da lista de antiguidade não 
manifestar interesse, apenas participam seus demais integrantes, não 
sendo admissível sua recomposição. (Alterado pela Resolução nº 52/2014-
CSDPE/AM, publicada no DOE de 22.10.2014) 

 

Art. 3º-A. Havendo mais de uma vaga a ser provida por merecimento, 
poderão concorrer os Defensores Públicos do Estado do Amazonas 
integrantes das primeiras quintas partes da lista de antiguidade relativas ao 
total do número de vagas por merecimento ou antiguidade. (Incluído pela 
Resolução nº 006/2016-CSDPE/AM, publicada no Diário Oficial Eletrônico 
em 25.04.2016) 

§ 1º As vagas serão providas uma a uma, obedecendo aos critérios legais, 
em uma única sessão ordinária. 

§ 2º A primeira quinta parte da lista de antiguidade deslocar-se-á a cada 
vaga aberta para provimento por promoção por merecimento ou 
antiguidade. 

§ 3º A escolha dos órgãos de atuação se dará pela ordem em que se derem 
as promoções, tendo preferência os candidatos conforme sua ordem de 
promoção. 

§ 4º Nas promoções de que trata este artigo, o Defensor Público Geral 
decretará a promoção de todas as vagas abertas pelo critério de 
antiguidade na própria sessão. 

§ 5º Em caso de recusa à promoção por antiguidade, na forma do artigo §1º 
do artigo 60, da Lei Complementar Estadual n. 01/90, deverá ser convocada 
Reunião Extraordinária para avaliar eventual alteração na promoção, 
vedada a realização de nova votação. 
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Art. 4º Na votação, os membros votantes do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas deverão declarar os 
fundamentos de sua convicção, com menção individualizada aos critérios 
utilizados na escolha relativos à: 

I - desempenho (aspecto qualitativo do atendimento); 

II - produtividade (aspecto quantitativo do atendimento); 

III - aperfeiçoamento técnico; 

IV - presteza no exercício das funções; 

V - adequação da conduta do Defensor Público ao conteúdo ético presente 
na Lei Complementar Estadual nº 01/1990 e na Lei Complementar Federal 
nº 80/1994; 

§ 1º A avaliação desses critérios deverá abranger, no mínimo, os últimos 24 
(vinte e quatro) meses de exercício. 

§ 2º No caso de afastamento ou de licença legais do Defensor Público nesse 
período, será considerado o tempo de exercício imediatamente anterior, 
exceto no caso do inciso V, que também levará em consideração o período 
de afastamento ou licença. 

§ 3º No caso das promoções previstas no artigo 3º-A, os membros votantes do 
Conselho Superior procederão à avaliação de todos os candidatos inscritos em 
votação única. (Incluído pela Resolução nº 006/2016-CSDPE/AM, publicada no 
Diário Oficial Eletrônico em 25.04.2016) 

Art. 5º Na avaliação da qualidade das peças elaboradas serão levados em 
consideração: 

a) a redação; 

b) a clareza; 

c) a objetividade; 

d) a pertinência de doutrina e jurisprudência, quando citadas; 

e) o respeito e o uso dos enunciados do Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

Art. 6º Na avaliação da produtividade serão considerados os atos 
praticados pelo Defensor Público no exercício profissional, levando-se em 
conta os seguintes parâmetros: 

I - Estrutura de trabalho, tais como: 

a) compartilhamento das atividades na sua unidade de atuação com 
assessor jurídico; 

b) acervo e fluxo processual existente na unidade de atendimento; 

c) cumulação de atividades; 

d) atribuições funcionais; 

e) estrutura de funcionamento do núcleo de atendimento (tecnologia, 
instalações físicas, recursos materiais e humanos. 
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II - Volume de produção, mensurado pelo: 

a) número de atendimentos realizados; 

b) número de audiências judiciais e extrajudiciais realizadas; 

c) número de petições e demais atos judiciais e extrajudiciais praticados; 

d) complexidade do trabalho desenvolvido. 

§ 1º Na avaliação da produtividade deverá ser considerada a média do 
número de peças profissionais em comparação com a produtividade média 
de Defensores Públicos de unidades similares, quando houver, utilizando-
se, para tanto, dos institutos da mediana e do desvio padrão oriundos da 
ciência da estatística. 

§ 2º A Corregedoria deverá elaborar relatório a respeito da relação entre a 
estrutura de trabalho e o volume de produção do Defensor Público 
concorrente, apurado mediante visita realizada no horário de atendimento. 

Art. 7º A presteza deve ser avaliada nos seguintes aspectos: 

I - dedicação, definida a partir de ações como: 

a) assiduidade ao expediente regular; 

b) pontualidade na gerência administrativas audiências extrajudiciais e 
judiciais e demais sessões; 

c) atuação como coordenador; 

d) atuação em unidade definida previamente pela Defensoria Pública como 
de difícil provimento; 

e) participação efetiva em mutirões, em justiça itinerante e em outras 
iniciativas institucionais; 

f) residência e permanência na comarca onde está lotado; 

g) medidas efetivas de incentivo à conciliação judicial e extrajudicialmente; 

h) publicações, projetos, estudos e procedimentos que tenham contribuído 
para a organização e a melhoria dos serviços da Defensoria Pública; 

i) participação como membro do Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas; 

j) participação em comissões e grupos de trabalho; 

l) exercício de cargos de direção, provimento em comissão e função 
gratificada; 

m) atendimento às solicitações e requisições emanadas dos Órgãos da 
Administração Superior da Defensoria Pública. 

II - celeridade na prestação dos serviços de assistência judiciária, 
considerando-se: 

a) a observância dos prazos processuais, computando-se o número de 
processos com prazo vencido e os atrasos injustificáveis; 

b) o tempo médio para a prática de atos no atendimento do assistido; 
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c) o tempo médio de duração no atendimento do assistido; 

d) número de atendimentos líquidos calculados no período de apuração. 

§ 1º. Não serão computados na apuração dos prazos médios os períodos de 
licenças, afastamentos ou férias. 

§ 2º Os prazos médios serão analisados à luz da sistemática prevista no 
parágrafo único do art. 6º. 

Art. 8º Na avaliação do aperfeiçoamento técnico serão considerados: 

I - a frequência e o aproveitamento em cursos oficiais. 

II - os diplomas, títulos ou certificados de conclusão de cursos jurídicos ou 
de áreas afins e relacionados com as competências profissionais da 
Defensoria Pública, realizados após o ingresso na carreira. 

III - ministração de aulas em palestras e cursos promovidos pela Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas e demais estabelecimentos de ensino 
oficiais. 

IV - publicação de artigos, livros,  ou teses  jurídicos. 

Parágrafo único. Os critérios de frequência e aproveitamento dos cursos 
oferecidos deverão ser avaliados de forma individualizada. 

Art. 9º Na avaliação da adequação da conduta do Defensor Público 
concorrente ao conteúdo ético presente nas Leis Complementares Federal 
(Lei nº 80/1994) e Estadual (Lei nº 01/1990), serão considerados: 

a) positivamente, a independência, transparência, integridade pessoal e 
profissional, diligência e dedicação, cortesia, prudência, sigilo profissional, 
dignidade, honra e decoro; 

b) negativamente, condenação em processo administrativo disciplinar, bem 
como as sanções aplicadas no período da avaliação. 

Art. 10. Na avaliação do merecimento não serão utilizados critérios que 
venham atentar contra a independência funcional e a liberdade de 
convencimento do Defensor Público. 

Art. 11. Na avaliação do merecimento será utilizado o sistema de 
pontuação para cada um dos 5 (cinco) critérios elencados no art. 4º desta 
Resolução, com a livre e fundamentada convicção do membro votante do 
Conselho Superior, observada a seguinte pontuação máxima: 

I - desempenho - 25 pontos; 

II - produtividade - 45 pontos; 

III - aperfeiçoamento técnico - 20 pontos; 

IV - presteza - 40 pontos; 

V - adequação da conduta às leis mencionadas no art. 9º desta Resolução - 
20 pontos. 

Parágrafo único. Cada um dos cinco itens deverá ser valorado de 0 (zero) 
até a pontuação máxima estipulada, com especificação da pontuação 
atribuída a cada um dos respectivos subitens constantes dos arts. 5º a 9º. 
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Art. 12. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
realizará a coleta de dados para avaliação de desempenho, fornecendo os 
mapas estatísticos para os Defensores Públicos avaliadores e 
disponibilizando as informações para os concorrentes às vagas a serem 
providas por promoção. 

§ 1º Os dados informativos de avaliação dos concorrentes serão enviados 
aos membros votantes do Conselho Superior com antecedência razoável da 
data da sessão. 

Art. 13. Finalizado o processo de levantamento de dados dos Defensores 
Públicos inscritos, serão eles notificados para tomar ciência das 
informações relativas a todos os concorrentes, facultando-lhes a 
impugnação em prazo não inferior a 5 (cinco) dias, com direito de revisão 
pelo mesmo órgão que examinar a promoção e na mesma sessão. 

Parágrafo único. Findo o prazo para impugnação aos registros, a informação 
será participada aos integrantes do Conselho Superior ao qual seja afeta a 
matéria relativa às promoções, para que, decorridos 10 (dez) dias, possam 
os autos ser levados à primeira sessão ordinária do respectivo Colegiado. 

Art. 14. Cada Conselheiro formará uma lista tríplice com os Defensores 
Públicos mais pontuados, consoante a sua análise individual. 

§ 1º A lista tríplice definitiva será composta pelos Defensores Públicos mais 
votados pelo colegiado. 

§ 2º Havendo empate, será observado o disposto no art. 58 da Lei 
Complementar 01/90. 

Art. 15. Todos os debates e fundamentos da votação serão registrados e 
disponibilizados preferencialmente no sistema eletrônico. 

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições anteriores, especialmente a Resolução 008/2012-
CSDPE/AM. 

Manaus (AM), 17 de outubro de 2016. 

 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 


