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APRESENTAÇÃO 

 

Em cumprimento a um dos eixos estruturantes do Plano de 
Gestão - biênio 2021.2023, apresentado pelo Exmo. Sr. 
Defensor Público Geral, Dr. Rafson Saraiva Ximenes, esta 
Secretaria Executiva apresenta uma pequena contribuição 
referente ao eixo: “organização interna”.  
 
Em continuidade ao trabalho de consolidação das Resoluções 
do Conselho Superior, inspirada nos termos da Lei  
Complementar Federal nº 95/1998, as ementas foram 
revisadas de modo a facilitar a identificação de seu conteúdo.      
 
A maior novidade é a organização das Resoluções em 
“Grupos Temáticos” e a melhoria em sua acessibilidade.  
 
Basta um “clique” sobre a ementa da norma desejada que, em 
seguida, surgirá na tela o inteiro teor, inclusive, disponível 

para download. 
 
Além disso, em prol da preservação do nosso histórico, as 
Resoluções que não estão mais em vigor também integram este 
compilado a partir da fl. 08, no “GRUPO II”. 
 
Já no GRUPO I as matérias de competência do Conselho 
Superior foram adequadas por força da Lei Complementar 
Estadual nº 46/2018, a exemplo das atribuições das Unidades 
Defensoriais, e outras foram disciplinadas por meio do 
Regimento Interno da DPE/BA, constante na Resolução nº 
04.2020, a exemplo do procedimento de movimentação na 
carreira (remoção, promoção, e remoção por permuta).  
 
Por fim, este servidor está à disposição para sugestões de todos 
por meio do e-mail: conselhosuperior@defensoria.ba.def.br 

 
Salvador, maio de 2021. 

 
Diogo de Castro Costa 

Secretário Executivo do Conselho Superior 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-46-de-29-de-outubro-de-2018
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-004-2020_regimento-interno-da-dpe-ba_para-publicacao_aprovado-em-06-080-2020.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-004-2020_regimento-interno-da-dpe-ba_para-publicacao_aprovado-em-06-080-2020.pdf
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I. GRUPOS TEMÁTICOS: Resoluções em vigor 

 
GRUPO 1 

ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES DEFENSORIAIS 
 

Resolução nº 001.2020 – (Altera as atribuições do 1º DP de Itabuna) 
– publicada em 13.01.2020 

 
Resolução nº 002.2020 – (Dispõe sobre a criação de unidades 
defensoriais na capital e no interior do Estado da Bahia) – publicada 

em 13.01.2020 
 

Resolução nº 008.2020 – (Dispõe sobre a modificação de DP´s em 
Salvador/BA) – publicado em 28.11.2020 
 

Resolução nº004.2019 – (Modifica as Unidades do Pólo de Itaparica) 
– publicada em 30 de março de 2019. 
 

Resolução nº 009.2019 – (Dispõe sobre a criação de unidades de 
Instância Superior) – publicada em 04 de junho de 2019. 

 
Resolução nº 006.2018 – (Adequa as Unidades Defensoriais ao art. 3º 
da L.C. 46/2018 – texto consolidado) – publicada em 24 de novembro 

de 2018 
 

Resolução nº 007.2018 (Dispõe sobre a criação de Unidades 
Defensoriais referente a existência de defensores 
empossados em data anterior à vigência da LC 46/2018, e à 

nomeação de defensores após a 
vigência da L.C. 46/2018) – publicada em 23 de novembro de 2018 
 

GRUPO 2 
ORGANIZAÇÃO DAS REGIONAIS DA DPE/BA 

 
Resolução nº 007.2019 – (Dispõe sobre a reorganização e criação das 

Regionais) – publicada em 05 de junho de 2019 
 

GRUPO 3 

NÚCLEOS DE ATUAÇÃO 
 

Resolução nº 003.2018 – (Cria o Núcleo Pop Rua) – publicada em 
03.04.2018 e retificada em 06.04.2018 

 
Resolução nº 015.2016 – (Dispõe sobre a criação do Núcleo de Tutela 
da Saúde Pública) – publicada em 06.12.2016 

 

http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-no-001-2020.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-no-001-2020.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-no-002-2020.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-no-002-2020.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-no-002-2020.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-08-2020_-extincao-e-modificacao-de-unidades_criacao-de-dps-cunulativas_texto-aprovado.pdf_301120-083842.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-08-2020_-extincao-e-modificacao-de-unidades_criacao-de-dps-cunulativas_texto-aprovado.pdf_301120-083842.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao_004-2019_modificacao-das-unidades-do-polo-itaparica-e-criacao-de-unidade-em-nazare_29-03-2019.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao_004-2019_modificacao-das-unidades-do-polo-itaparica-e-criacao-de-unidade-em-nazare_29-03-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/ressolucao-009-2019_criacao-de-unidades-de-instancia-superior.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/ressolucao-009-2019_criacao-de-unidades-de-instancia-superior.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao-006-2018_publicada-em-24-de-novembro-de-2018_consolidada___.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao-006-2018_publicada-em-24-de-novembro-de-2018_consolidada___.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao-006-2018_publicada-em-24-de-novembro-de-2018_consolidada___.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_007-2018_criacao-de-unidades-defensoriais_23-11-2018-2.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_007-2018_criacao-de-unidades-defensoriais_23-11-2018-2.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_007-2018_criacao-de-unidades-defensoriais_23-11-2018-2.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_007-2018_criacao-de-unidades-defensoriais_23-11-2018-2.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_007-2018_criacao-de-unidades-defensoriais_23-11-2018-2.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-007-2019_criacao-de-regionais.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-007-2019_criacao-de-regionais.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/res-003-2018_pop-rua-1.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/res-003-2018_pop-rua-1.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._015.2016_Dispoe_sobre_a_criacao_do_Nucleo_de_Tutela_da_Saude_Publica_publicado_em_06.12.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._015.2016_Dispoe_sobre_a_criacao_do_Nucleo_de_Tutela_da_Saude_Publica_publicado_em_06.12.2016.pdf
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Resolução 004.2015 – (Dispõe sobre a atuação Defensorial de 

Instância Superior) – publicada em 24.03.2015 
 
Resolução 005.2011 – (Dispõe sobre o Núcleo Fundiário – Texto 

consolidado. Vide Res. 001.2014) – publicado em 14 de janeiro de 
2011 

 
Resolução 006.2011 – (Dispõe sobre a criação do Núcleo de Defesa 
do Consumidor) – publicado em 23 de fevereiro de 2011 

 
GRUPO 4 

REGRAS DO PLANTÃO DE FINAL DE SEMANA 
 

Resolução 001.2010 – (Dispõe sobre as regras do plantão na DPE/BA 
– texto consolidado) – publicada em 31 de janeiro de 2010, alterada 
pelas Resoluções: 04.2014, 01.2018, e 05.2020 

 
Resolução 004.2014 – (Altera a Res. 001.2010 que dispõe sobre 

regras do plantão em finais de semana na DPE/BA – Vide Res. 
001.2012) – publicada em 21.02.2014 
 

Resolução nº 001.2018 – (Altera a Res. 001.2010 que disciplina o 
Plantão no âmbito da DPE/BA) – publicada em 03.04.2018 
 

Resolução 005.2020 – (Altera a Res. 001.2010 concernente ao 
Plantão da DPE/BA) – publicada em 21.08.2020 

 
 

GRUPO 5 
REGRAS PARA O JUIZAMENTO:  

Reclamação/Ação Rescisória/Habeas Corpus/Revisão 
Criminal 

 
Resolução nº 011.2020 – (Regulamenta  a atribuição do Defensor 

Público nas hipóteses de propositura de Reclamação) -publicada em 
08.12.2020 
 

Resolução 011.2015 – (Normatiza a atribuição para o ajuizamento da 
Ação Rescisória) – publicada em 08.10.2015 
 

Resolução 006.2014 – (Dispõe sobre o processamento dos feitos de 
Habeas Corpus na Instância Superior) publicada em 28.03.2014 

  
Resolução 017.2014 – (Dispõe sobre a atuação da DPE/BA nas 
hipóteses de ajuizamento da ação de Revisão Criminal) – publicada 

em 03.12.2014 

 

http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_04.2015_Instancia_Superior_publicada_em_24.03.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_04.2015_Instancia_Superior_publicada_em_24.03.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/005___Criacao_do_Nucleo_Fundiario_consolidado.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/005___Criacao_do_Nucleo_Fundiario_consolidado.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/005___Criacao_do_Nucleo_Fundiario_consolidado.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n006-201122-de-fevereiro-de-2011.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n006-201122-de-fevereiro-de-2011.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_250321-052625.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_250321-052625.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_250321-052625.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_004.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_004.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_004.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/res-001-2018_corregedoria-geral_altera-a-001-2008.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/res-001-2018_corregedoria-geral_altera-a-001-2008.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/res-005-2020_altera-a-res-001-2010_publicado-em-21-de-agosto-de-2020.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/res-005-2020_altera-a-res-001-2010_publicado-em-21-de-agosto-de-2020.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_res-011-2020_aprovada.pdf_081220-044045.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_res-011-2020_aprovada.pdf_081220-044045.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_res-011-2020_aprovada.pdf_081220-044045.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__11.2015_Minuta_rescisoria.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__11.2015_Minuta_rescisoria.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_006.2014_consolidada_publicada_em_28.03.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_006.2014_consolidada_publicada_em_28.03.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_017.2014_Revisao_Criminal_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_017.2014_Revisao_Criminal_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_017.2014_Revisao_Criminal_.pdf
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GRUPO 6 

PARÂMETROS PARA DEFERIMENTO DE 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA 

 
Resolução 003.2020 – (Dispõe sobre os parâmetros para deferimento 

de assistência jurídica integral e gratuita na DPE/BA) – publicada em 
04.08.2020 
 

GRUPO 7 
REGIMENTOS INTERNOS E ROTINA 

ADMINISTRATIVA 
 

Resolução nº 010.2020 – (Altera o Regimento Interno da 
Corregedoria Geral – Res. 12.2008) – publicado em junho de 2020 e 

numeração retificada em 08.12.2020 
 
Resolução 004.2020 – (Dispõe sobre o Regimento Interno da DPE.BA) 

– publicada em 08.08.2020 
 
Resolução 006.2017 – (Altera o Regimento Interno do CS) – publicado 

em 06.12.2017 
 

Resolução 004.2013 – (Dispõe sobre o Regimento Interno do 
CSDPE/BA) – texto consolidado – publicado em 19.03.2013 e 
alterado em 06.12.2017 

 
Resolução 004.2009 – (Dispõe sobre o procedimento de expedição e 

recebimento das Comunicações Internas no âmbito da DPE/BA) – 
publicada em 14 de abril de 2009 
 

Resolução nº 12.2009 – (Regulamenta o procedimento de pedido de 
alteração de férias das Defensoras e Defensores Públicos) – publicada 
em 01.12.2009 

 
Resolução nº 012.2008 – (Dispõe sobre o Regimento Interno da 

Corregedoria Geral da DPE/BA) – Texto consolidado – publicado em 
setembro de 2008 e alterado em junho de 2020. 
 

GRUPO 8 
MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA: 

Promoção/Remoção e Remoção por Permuta 
 

*OBS: É preciso observar as normas do Regimento Interno da DPE/BA, constante 

no Grupo 7, artigo 79 a 108 da Res. 04.2020. Resolução 004.2020 – (Dispõe 
sobre o Regimento Interno da DPE.BA) – publicada em 08.08.2020 

 

https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/res-003-2020_criterios-de-vulnerabilidade.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/res-003-2020_criterios-de-vulnerabilidade.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/res-003-2020_criterios-de-vulnerabilidade.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_res-010-2020_altera-o-ri-da-corregedoria-geral.pdf_081220-043605.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_res-010-2020_altera-o-ri-da-corregedoria-geral.pdf_081220-043605.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_res-010-2020_altera-o-ri-da-corregedoria-geral.pdf_081220-043605.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-004-2020_regimento-interno-da-dpe-ba_para-publicacao_aprovado-em-06-080-2020.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-004-2020_regimento-interno-da-dpe-ba_para-publicacao_aprovado-em-06-080-2020.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-006-2017_alteracao-do-r-i-_a-ser-publicado-no-d-o-em-06-de-dezembro-de-2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-006-2017_alteracao-do-r-i-_a-ser-publicado-no-d-o-em-06-de-dezembro-de-2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/regimento-interno-do-cspde_teor-da-resolucao-no-04_2013_texto-consolidado-1.docx
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/regimento-interno-do-cspde_teor-da-resolucao-no-04_2013_texto-consolidado-1.docx
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/regimento-interno-do-cspde_teor-da-resolucao-no-04_2013_texto-consolidado-1.docx
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_004.2009_Comunicacoes_por_e_mail_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_004.2009_Comunicacoes_por_e_mail_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_004.2009_Comunicacoes_por_e_mail_.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-081212.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-081212.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-081212.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_250321-084957.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_250321-084957.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_250321-084957.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-004-2020_regimento-interno-da-dpe-ba_para-publicacao_aprovado-em-06-080-2020.pdf
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-004-2020_regimento-interno-da-dpe-ba_para-publicacao_aprovado-em-06-080-2020.pdf
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GRUPO 9 

SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA 
 

Resolução nº 001.2019 – (Dispõe sobre o regulamento da 
substituição cumulativa remunerada para os Defensores Públicos do 

Estado da Bahia) – publicada em 06.02.2019 
 

Resolução nº 008.2019 – (Dispõe sobre a criação de unidades para 
provimento por substituição cumulativa) – publicada em 05 de junho 
de 2019 

 
Resolução nº 010.2019 – (Dispõe sobre a criação de unidades para 

provimento por substituição cumulativa) – publicada em 07 de 
agosto de 2019 
 

Resolução nº 011.2019 – (Dispõe sobre a criação de unidade com 
atuação no Tribunal do Júri para substituição cumulativa) – 
publicado em 09 de outubro de 2019 

 
GRUPO 10 

ELEIÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Resolução nº 01.2021 – (Altera a Res.09.2020, a qual dispõe sobre o 
regulamento do processo eleitoral para escolha do DPG – biênio 

2021.2023) – publicada em 12.01.2021  
 
Resolução nº 02.2021 – (Regulamenta as normas para composição do 

CSDP – biênio 2021.2023) – publicada em 02.03.2021 
 

Resolução nº 03.2021 – (Regulamenta o processo eleitoral para 
escolha do(a) Ouvidor(a) Geral da DPE/BA – biênio 2021.2023) – 
publicada em 02.03.2021 

 
Resolução nº 04.2021 – (Regulamenta o processo eleitoral para 
escolha do(a) Corregedor(a) Geral – biênio 2021.2023) – publicada em 

06.04.2021 
 

GRUPO 11 
LICENÇAS/AUTORIZAÇÕES/AFASTAMENTOS/ 

COMPENSAÇÕES 
 

Resolução 009.2015 – (Dispõe sobre a dispensa de inspeção médica 
oficial para concessão de licença para acompanhar tratamento de 
saúde de pessoa da família) – publicada em 05.08.2015 

 

http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-001-2019_regulamento-da-substituicao-cumulativa_05-02-2019.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-001-2019_regulamento-da-substituicao-cumulativa_05-02-2019.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-001-2019_regulamento-da-substituicao-cumulativa_05-02-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-008-2019_criacao-de-unidades_substituicao-cumulativa.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-008-2019_criacao-de-unidades_substituicao-cumulativa.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-008-2019_criacao-de-unidades_substituicao-cumulativa.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-no-010_criacao-de-unidades-defensoriais_07-08-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-no-010_criacao-de-unidades-defensoriais_07-08-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-no-010_criacao-de-unidades-defensoriais_07-08-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-no-011-2019_unidade-de-juri-para-substituicao-cumulativa_publicado-em-09-de-outubro-de-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-no-011-2019_unidade-de-juri-para-substituicao-cumulativa_publicado-em-09-de-outubro-de-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-no-011-2019_unidade-de-juri-para-substituicao-cumulativa_publicado-em-09-de-outubro-de-2019.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_120121-025507.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_120121-025507.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_120121-025507.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_120121-025507.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_010321-055525.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_010321-055525.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_240421-124554.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_240421-124554.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_240421-124554.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_060421-032735.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_060421-032735.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_060421-032735.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_09_2015_publicado_em_05.08.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_09_2015_publicado_em_05.08.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_09_2015_publicado_em_05.08.2015.pdf
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Resolução 007.2015 (Dispõe sobre a compensação por folgas pelo 

acúmulo de cargos) – Texto consolidado. Vide. Res. 012.2016 – 
publicada em 24.03.2015 

 

Resolução nº 012.2016 – (Altera a Resolução 007.2015 que dispõe 
sobre a compensação por folgas pelo acúmulo de cargos) – Vide Res. 

007.2015 – publicada em 28.09.2016 
 

Resolução nº 008.2016 – (Dispõe sobre a concessão de licença 
maternidade e paternidade aos Defensores e servidores da DPE/BA) 
– publicada em 04.07.2016 

 
Resolução nº 004.2016 – (Disciplina a autorização para residir fora 

da Comarca) – publicada em 06.04.2016 
 

Resolução nº 002.2018 – (Disciplina o exercício das funções 

defensoriais com o exercício do magistério) – publicada em 
03.04.2018 

 
Res. 007.2017 (Disciplina o afastamento para frequentar curso de 
pós-graduação stricto sensu no exterior, fora e dentro do Estado da 

Bahia) – texto consolidado – publicado em 06.12.2017 
 

 

GRUPO 12 

CONCURSO PÚBLICO E POLÍTICA DE COTAS 

 
Resolução nº 03.2016 – (Regulamenta a reserva de vagas à população 
negra e indígena nos concursos da DPE/BA) – publicada em 

17.02.2016 e retificada em 14.05.2021 e alterada pelas Resoluções 
005.2017, 005.2018 e 005.2021 – texto consolidado. 

 
Resolução nº 007.2016 – (Altera as Resoluções 003.2016 e 006.2016) 
– publicada em 28.06.2016 

 
Resolução 005.2017 – (Altera o regulamento de reserva de vagas à 
população negra nos Concurso Públicos para Defensor e Servidor da 

DPE/BA) – publicada em 26.10.2017 
 

Resolução nº 005.2018 – (Altera a Res. 003.2016 concernente a 
reserva de vagas à população negra nos concursos da DPE/BA) – 
publicada em 15.11.2018 

 
Resolução nº 05.2021 - (Altera a Res. 03.2016 referente a reserva de 

vagas à população negra e indígena nos concursos da DPE/BA) – 
publicada em 06.04.2021.  
 

Resolução nº 06.2021 – (Dispõe sobre o Regulamento do VIII 
Concurso para ingresso na Classe Inicial da carreira de Defensora 

http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_07.2015_publicada_em_24.03.2015__compensacao_por_folgas__consolidada_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_07.2015_publicada_em_24.03.2015__compensacao_por_folgas__consolidada_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_07.2015_publicada_em_24.03.2015__compensacao_por_folgas__consolidada_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__12.2016_minuta.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__12.2016_minuta.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__12.2016_minuta.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RESOLUCAO_N__008.2016_publicada_em_04.07.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RESOLUCAO_N__008.2016_publicada_em_04.07.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RESOLUCAO_N__008.2016_publicada_em_04.07.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_004.2016_Disciplina_a_autorizacao_excepcional_para_residencia_de_Defensores_Publicos_fora_das_Comarcas_de_atuacao_publicada_em_06.04.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_004.2016_Disciplina_a_autorizacao_excepcional_para_residencia_de_Defensores_Publicos_fora_das_Comarcas_de_atuacao_publicada_em_06.04.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/res-002-2018_magisterio.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/res-002-2018_magisterio.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/res-002-2018_magisterio.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_040221-042548.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_040221-042548.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_040221-042548.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-051343.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-051343.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-051343.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-051343.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-005-2017_publicada-em-26-de-outubro-de-2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-005-2017_publicada-em-26-de-outubro-de-2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-005-2017_publicada-em-26-de-outubro-de-2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_005-2018-1.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_005-2018-1.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao_005-2018-1.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_210521-050749.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_210521-050749.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_210521-050749.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_060521-113712.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_060521-113712.pdf


6 
 

Pública e Defensor Público) – publicada em 06.04.2021 e retificada 

em 05.05.2021. 
 

GRUPO 13 

ESTÁGIO PROBATÓRIO/CURSO DE PREPARAÇÃO  
 

Resolução 004.2012 – (Dispõe sobre as normas do curso de 
preparação à carreira da DPE/BA) – publicada em 14 de setembro de 

2012 
 
Resolução 017.2013 – (Dispõe sobre o regulamento de Estágio 

Probatório dos Defensores Públicos do Estado da Bahia – Texto 
consolidado – publicado em 20.11.2013 

 
 Resolução 002.2014 – (Dispõe sobre regras de aplicabilidade do 
regulamento de Estágio Probatório – Vide Res. 017.2013) – publicada 

em 08 e 09.02.2014 
 
Resolução 015.2014 – (Altera a Res. 017.2013 concernente ao 

regulamento do Estágio Probatório dos Defensores Públicos da 
DPE/BA – Vide Res. 017.2013) – publicada em 11.11.2014 
 
*OBS: É preciso observar as demais normas da matéria dispostas no Regimento 

Interno da DPE/BA, constante no Grupo 7, das Resoluções em vigor. 

 

GRUPO 14 
APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL/PROGRAMA 

DE RESIDÊNCIA JURÍDICA 
 

Resolução nº 006.2020 – (Altera a Res. 07.2017  no sentido de 
regulamentar o afastamento das atividades de membro da Defensoria 

Pública para frequentar curso de aperfeiçoamento profissional no 
Estado da Bahia) – publicado em 04.11.2020 
 

Resolução nº 007.2020 – (Dispõe sobre a criação e Regulamentação 
do Programa de Residência Jurídica  na DPE.BA) – publicado em 
04.11.2020 

 

GRUPO 15 

RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL E 
FORTALECIMENTO DA IMAGEM 

 
Resolução 005.2008 (Dispõe sobre a concessão de Medalha de Honra 

na DPE/BA – Texto consolidado) – publicada em 16.05.2008 
 
Resolução nº 013.2008 – (Aprova o modelo da carteira de identidade 

funcional dos membros da DPE/BA) – publicada em 30.09.2008 

http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_060521-113712.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2021/01/sanitize_060521-113712.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_004.12___publicada_em_14.09.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_004.12___publicada_em_14.09.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_004.12___publicada_em_14.09.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__017_2013_consolidado__publicado_em_20.11.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__017_2013_consolidado__publicado_em_20.11.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__017_2013_consolidado__publicado_em_20.11.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2014___pub_08_e_09.02___estagio_probatorio___.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2014___pub_08_e_09.02___estagio_probatorio___.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2014___pub_08_e_09.02___estagio_probatorio___.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_015.2014_publicado_em_11.11.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_015.2014_publicado_em_11.11.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_015.2014_publicado_em_11.11.2014_.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-no-006-2020_altera-a-res-07-2017_aprovado_para-publicacao.pdf_031120-060315.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-no-006-2020_altera-a-res-07-2017_aprovado_para-publicacao.pdf_031120-060315.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-no-006-2020_altera-a-res-07-2017_aprovado_para-publicacao.pdf_031120-060315.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-no-006-2020_altera-a-res-07-2017_aprovado_para-publicacao.pdf_031120-060315.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-no-007-2020_dispoe-sobre-a-criacao-e-regulamentacao-do-programa-de-residencia-juridica_publicado-em-04-de-novembro-de-2020.pdf_301120-084121.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-no-007-2020_dispoe-sobre-a-criacao-e-regulamentacao-do-programa-de-residencia-juridica_publicado-em-04-de-novembro-de-2020.pdf_301120-084121.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_resolucao-no-007-2020_dispoe-sobre-a-criacao-e-regulamentacao-do-programa-de-residencia-juridica_publicado-em-04-de-novembro-de-2020.pdf_301120-084121.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_005.2008_consolidada_publicada_em_16.05.2008_consolidado_17.02.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_005.2008_consolidada_publicada_em_16.05.2008_consolidado_17.02.2016.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071554.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071554.pdf
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Resolução 005.2014 – (Altera a Res. 005.2008 que dispõe sobre a 
Medalha de Honra ao Mérito da DPE/BA – Vide Res. 005.2008) – 
publicada em 25.03.2014 

 
Resolução nº 001.2016 – (Altera a Res. 005.2008 que dispõe sobre a 

Medalha de Honra ao Mérito Defensorial, no sentido de incluir mais 
uma categoria, “Contribuição de União para servir o povo”, destinada 
aos servidores da DPE/BA – Vide Res. 005.2008) – publicada em 

17.02.2016 
 

Resolução nº 006.2019 – (Dispõe sobre a criação da Premiação Luiz 
Gama na DPE/BA) – publicada em 07 de maio de 2019. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_005.2014__publicada_em_25.03.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_005.2014__publicada_em_25.03.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_005.2014__publicada_em_25.03.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._001.2016_Medalha_a_servidores_17.02.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._001.2016_Medalha_a_servidores_17.02.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._001.2016_Medalha_a_servidores_17.02.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._001.2016_Medalha_a_servidores_17.02.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._001.2016_Medalha_a_servidores_17.02.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao_006-2019_premiacao-luiz-gama.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao_006-2019_premiacao-luiz-gama.pdf
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II. GRUPOS TEMÁTICOS: Resoluções que não estão 

mais em vigor 

 
*OBS: Algumas matérias foram adequadas por 

força da Lei Complementar Estadual nº 46/2018, 
e outras foram disciplinadas por meio do 

Regimento Interno da DPE/BA, constante na 
Resolução nº 04.2020, presente no Grupo 7. 

 
GRUPO 1 

ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES DEFENSORIAIS 
 

Resolução 007.2014 – (Revoga a Res. 002.2007 concernente a 
CEAFLAN) – publicada em 28.03.2014 
 

Resolução 018.2014 – (Altera a Res. 013.2014 para dispor sobre a 
atuação da DPE/BA nas Especializadas de Família – Vide Res. 

013.2014) – publicada em 03.12.2014 
 
Resolução 003.2017 – (Altera as atribuições das DP´s de Curadoria 

Especial) – publicada em 28.03.2017 
 
Resolução nº 005.2016 – (Altera as atribuições do 3º DP 

Especializado do Júri de Salvador/BA) – Vide Res. 008.2015 – 
publicada em 03.05.2016 

 
Resolução nº 009.2016 – (Altera as atribuições dos 1º e 2º DP´s 
Especializados de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de 

Salvador/BA) – Vide Res. 008.2015 – publicada em 15.07.2016 
 

 Resolução nº 010.2016 – (Altera as atribuições do 4º DP de Juazeiro) 
– Vide Res. 008.2015 – publicada em 15.07.2016 
 

Resolução nº 011.2016 – (Altera a Resolução 008.2015 no sentido de 
renomear o 1º DP Especializado em Violência Doméstica e Familiar 
contra a mulher da Comarca de Salvador/BA) – publicado em 02 de 

agosto de 2016 
 

Resolução nº 013.2016 – (Altera as atribuições dos 30 e 32 DP´s 
Especializados de Família de Salvador) – Vide Res. 008.2015 – 
publicada em 08.10.2016 

 
Resolução nº 016.2016 – (Altera as atribuições dos 3º e 4º DP´s 
Especializados Extrajudiciais de Fazenda Pública de Salvador/BA) – 

Vide Res. 008.2015 – publicada em 08.12.2016 
 

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-46-de-29-de-outubro-de-2018
https://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/resolucao-004-2020_regimento-interno-da-dpe-ba_para-publicacao_aprovado-em-06-080-2020.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2014_consolidada_publicada_em_28.03.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2014_consolidada_publicada_em_28.03.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_018.2014_Especializada_de_Familia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_018.2014_Especializada_de_Familia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_018.2014_Especializada_de_Familia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res.003.2017_Altera_as_atribuicoes_das_DP_s_de_Curadoria_Especial_publicada_em_28.03.2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res.003.2017_Altera_as_atribuicoes_das_DP_s_de_Curadoria_Especial_publicada_em_28.03.2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Alteracao_da_Res._008.2016_Dr._Mauricio.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Alteracao_da_Res._008.2016_Dr._Mauricio.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Alteracao_da_Res._008.2016_Dr._Mauricio.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__09_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__09_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__09_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__10_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__10_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__11_Altera_a_Resolucao_n__008_2015_publicado_em_02_de_agosto_de_2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__11_Altera_a_Resolucao_n__008_2015_publicado_em_02_de_agosto_de_2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__11_Altera_a_Resolucao_n__008_2015_publicado_em_02_de_agosto_de_2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__11_Altera_a_Resolucao_n__008_2015_publicado_em_02_de_agosto_de_2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__13_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__13_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__13_altera_a_Res._008.2015.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_016.2016_Altera_as_atribuicoes_das_DP_s_de_Fazenda_Publica.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_016.2016_Altera_as_atribuicoes_das_DP_s_de_Fazenda_Publica.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_016.2016_Altera_as_atribuicoes_das_DP_s_de_Fazenda_Publica.pdf
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Resolução 001.2015 – (Dispõe sobre a organização dos órgãos de 

execução de Classe Intermediária da DPE/BA – Vide Res. 008.2015) 
– publicada em 08.01.2015 
 

Resolução 002.2015 – (Dispõe sobre a organização dos órgãos de 
execução de Classe Inicial da DPE/BA) – publicada em 09.01.2015 
  

 Resolução 008.2015 – (Dispõe sobre a organização dos órgãos de 

execução de Classe Final e Intermediária) – Texto consolidado. Vide 
Res. 010.2015, 005.2016, 009.2016, 010.2016, 011.2016, 013.2016 
e 016.2016 – publicada em 05.08.2015 

 
Resolução 010.2015 – (Altera a Res. 008.2015 concernente as 

atribuições das DP´s Cíveis de Salvador) – publicada em 14.10.2015 
 
Resolução 018.2014 – (Altera a Res. 013.2014 para dispor sobre a 

atuação da DPE/BA nas Especializadas de Família – Vide Res. 
013.2014) – publicada em 03.12.2014 
 

Resolução 013.2014 – (Dispõe sobre a organização dos órgãos de 

execução da Classe Final da DPE/BA – Texto consolidado. Vide Res. 
013.2006, 002.2012, 003.2012, 008.2015) – publicada em 
19.08.2014 

 
Resolução 012.2014 – (Fixa emergencialmente uma unidade 

defensorial com atuação na 3ª Vara de Tóxicos e Entorpecentes de 
Salvador/BA) – publicada em 09.07.2014 
 

Resolução 010.2014 – (Altera a Res. 002.2013 para reorganizar as 
unidades de Porto Seguro) – publicada em 31.05.2014 

 
Resolução 009.2014 – (Fixa emergencialmente duas novas unidades 
de cooperação Cível e Fazenda Pública) – publicada em 23.05.2014 

 
Resolução 008.2014 – (Fixa atribuições do 21º ao 23º DP´s de 
Instância Superior) – publicada em 23.05.2014 

 
Resolução 001.2013 – (Transforma a atuação da 17ª DP de Instância 

Superior em atuação plena na Curadoria Especial de 2º grau) – 
publicada em 24 de janeiro de 2013 
  

Resolução 002.2013 – (Reorganiza as Unidades Defensoriais de 3ª 
Classe) – publicada em 02 e 03 de fevereiro de 2013 

  
Resolução 003.2013 – (Acresce à 2ª Classe da DPE/BA as Comarcas 
de Cachoeira, Catu, Esplanada, Gandu, Ipirá, Maragogipe, Mata de 

São João, Riachão do Jacuípe e Santo Estevão) – publicada em 05 de 
fevereiro de 2013 
  

http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_Entrancia_Intermediaria_publicacao_08.01.2015_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_Entrancia_Intermediaria_publicacao_08.01.2015_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_Entrancia_Intermediaria_publicacao_08.01.2015_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_Entrancia_Inicial_publicacao_09.01.2015_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_Entrancia_Inicial_publicacao_09.01.2015_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__08_2015_publicado_em_05.08.2015_consolidada_em_07.12.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__08_2015_publicado_em_05.08.2015_consolidada_em_07.12.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__08_2015_publicado_em_05.08.2015_consolidada_em_07.12.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__08_2015_publicado_em_05.08.2015_consolidada_em_07.12.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__10_alteracao_de_Resolucao_n__13.2015_texto_aprovado.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n__10_alteracao_de_Resolucao_n__13.2015_texto_aprovado.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_018.2014_Especializada_de_Familia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_018.2014_Especializada_de_Familia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_018.2014_Especializada_de_Familia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_13.2014_Classe_Final_19_08_2014_consolidado_Res.018.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_13.2014_Classe_Final_19_08_2014_consolidado_Res.018.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_13.2014_Classe_Final_19_08_2014_consolidado_Res.018.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_13.2014_Classe_Final_19_08_2014_consolidado_Res.018.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_012.2014_publicada_em_09_007_2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_012.2014_publicada_em_09_007_2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_012.2014_publicada_em_09_007_2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_010.2014_publicada_em_31_de_maio_01_de_junho_de_2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_010.2014_publicada_em_31_de_maio_01_de_junho_de_2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_09.2014_publicada_em_23_de_maio_de_2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_09.2014_publicada_em_23_de_maio_de_2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_08.2014_publicada_em_23_de_maio_de_2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res_08.2014_publicada_em_23_de_maio_de_2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RES._001__DE_22_DE_JANEIRO_DE_2013.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RES._001__DE_22_DE_JANEIRO_DE_2013.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RES._001__DE_22_DE_JANEIRO_DE_2013.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2013___publicada_em_02_e_03.02.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2013___publicada_em_02_e_03.02.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_003.2013___publicada_em_05.02.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_003.2013___publicada_em_05.02.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_003.2013___publicada_em_05.02.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_003.2013___publicada_em_05.02.2013_.pdf
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Resolução 007.2013 – (Transforma o 1º DP dos Juizados Especiais 

do Consumidor em 3º DP de Fazenda Pública de Salvador, e 
transforma o 2º DP dos Juizados Especiais do Consumidor em 4º DP 
Especializado em relação de Consumo – Vide Res. 011.2011) – 

publicada em 02.04.2013 
  

Resolução 008.2013 – (Altera atribuições do 1º e 2º DP´s 
Especializados da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Salvador/BA e transforma a atuação do 4º, 5º e 6º DP´s 

Especializados da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Salvador/BA – Vide Res. 011.2011) – publicada em 19.04.2013 

 
Resolução 010.2013 – (Reorganiza as Unidades Defensoriais de 3ª 
entrância da Comarca de Itabuna/BA) – publicada em 04.06.2013 

  
Resolução 013.2013 – (Transforma o 3º DP Especializado do Idoso 
em 21º DP Especializado de Direitos Humanos de Salvador/BA – Vide 

Res. 011.2011) – publicada em 17.07.2013 
  

Resolução 014.2013 – (Suprime o termo “vespertino” da área de 
atuação do 1º Juizado Especial Criminal da Comarca de Salvador/BA 
– Vide Res. 011.2011) – publicada em 30.07.2013 

  
Resolução 015.2013 – (Organiza os órgãos de execução da Comarca 
de Feira de Santana/BA) – publicada em 12 e 13.10.2013 

  
Resolução 016.2013 – (Modifica a área de atuação do 3º DP 

Especializado de Direitos Humanos da Comarca de Salvador/BA – 
Vide Res. 011.2011) – publicada em 12 e 13.10.2013 
 

Resolução 004.2011 – (Dispõe sobre a atuação da DPE na Instância 
Superior) – publicada em 16 de fevereiro de 2011 

 
Resolução 011.2011 – (Dispõe sobre a organização dos órgãos de 
execução da Classe Especial da DPE/BA – Vide Res. 13.2014) – 

publicada em 17 e 18 de setembro de 2011 

 
Resolução 004.2010 – (Altera a Res. 020/2006 no sentido de alterar 
a nomenclatura das DP´s de Instância Superior) – publicada em 03 
de agosto de 2010 

 
Resolução 005. 2010 – (Altera a Res. 004.2008 no sentido de retificar 

a nomenclatura das DP´s de Instância Superior) – publicada em 17 
de março de 2010 
 

Resolução 008.2010 – (Organiza as DP´s de Classe Especial e 
Instância Superior) – publicada em 25 de novembro de 2010 

 

http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2013_Publicada_em_02.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2013_Publicada_em_02.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2013_Publicada_em_02.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2013_Publicada_em_02.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2013_Publicada_em_02.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_008.2013___publicada_em_19.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_008.2013___publicada_em_19.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_008.2013___publicada_em_19.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_008.2013___publicada_em_19.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_008.2013___publicada_em_19.04.2013___organizacao_dos_orgaos_de_execucao_da_classe_especial_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_010.2013___publicada_em_04.06.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_010.2013___publicada_em_04.06.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_13.2013__publicada_em_17.07.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_13.2013__publicada_em_17.07.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_13.2013__publicada_em_17.07.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_14.2013__publicada_em_30.07.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_14.2013__publicada_em_30.07.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_14.2013__publicada_em_30.07.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_15.2013__publicada_em_12_e_13.10.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_15.2013__publicada_em_12_e_13.10.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_16.2013__publicada_em_12_e_13.10.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_16.2013__publicada_em_12_e_13.10.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_16.2013__publicada_em_12_e_13.10.2013_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n004-201114-de-fevereiro-de-2011.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n004-201114-de-fevereiro-de-2011.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_011.2011_consolidado__publicada_em_17_e_18_de_setembro_de_2011_01__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_011.2011_consolidado__publicada_em_17_e_18_de_setembro_de_2011_01__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_011.2011_consolidado__publicada_em_17_e_18_de_setembro_de_2011_01__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n004-201003-de-agosto-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n004-201003-de-agosto-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n004-201003-de-agosto-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n004-201003-de-agosto-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n005-201003-de-agosto-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n005-201003-de-agosto-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n005-201003-de-agosto-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n008-201012-de-novembro-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n008-201012-de-novembro-de-2010.pdf
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Resolução nº 001.2008 – (Altera a Res. 008.2007, relacionada as DP´s 

de Classe Especial) – publicada em 08 de janeiro de 2008 

 
Resolução nº 006.2008 – (Regulamenta a atuação na Execução Penal 
e presos provisórios) – publicada em 17.05.2008 

 
Resolução N°015.2008 – (Altera o artigo 2º da Res. 11.2006 referente 
às atribuições da DP Especializada de Direitos Humanos) – publicada 

em 07.10.2008 

 
Resolução nº 011. 2008 – (Regulamenta a assistência às vítimas de 
violência doméstica) – publicada em 09.09.2008 
 

Resolução nº 018.2008 – (Altera a Res. 001.2008, referente as DP´s 
de Classe Especial) – publicada em 02.12.2008 
 

Resolução nº 001.2009 – (Altera a Resolução nº 001.2008, referente 
às DP´s de Classe Especial) – publicada em 11.03.2009 

 
Resolução nº 003.2009 – (Altera as atribuições das DP´s de 3ª Classe) 
– publicada em 26.03.2009 

 
Resolução nº 008.2009 – (Altera a Res. 001.2009, referente às DP´s 

de Classe Especial) – publicada em 23.07.2009 
 

Resolução nº 009.2009 – (Altera atribuições de DP´s, cria e extingue 
DP´s) – publicada em 05.09.2009 

 

GRUPO 3 
NÚCLEOS DE ATUAÇÃO 

 
Resolução  nº 010.2008 – (Cria a Central de Presos em Delegacias – 

CAPRED) – publicada em 09.09.2008 
 
Resolução nº 017.2008 – (Cria o Núcleo de Assistência a Presos e 

seus Familiares) – publicada em 28.11.2008 
 
Resolução nº 002.2009 – (Altera a Res.010.2008, referente a 

CAPRED) – publicada em 02.4.2009 

 
Resolução n° 10.2009 – (Cria o Grupo Permanente de Trabalho para 
Análise das Respostas à Criminalidade – GTARC) -publicada em 

05.09.2009 
 
Resolução nº 11.2009 – (Altera a Res. 010.2009 referente ao GTARC) 

– publicada 15.10.2009 
 

http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-063538.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-063538.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064723.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064723.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071813.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071813.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071813.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-072707.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-072707.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-073200.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-073200.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-074929.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-074929.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-075849.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-075849.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-080323.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-080323.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-072544.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-072544.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-074724.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-074724.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-080654.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-080654.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-080654.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-080933.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-080933.pdf
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Resolução nº 007.2014 – (Revoga a Res. 002.2007 concernente a 

CEAFLAN) – publicada em 28.03.2014 
 

 

GRUPO 6 
PARÂMETROS PARA DEFERIMENTO DE 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA 
 
Resolução 003.2014 – (Dispõe sobre critérios objetivos para 
presunção e comprovação da hipossuficiência) – publicada em 

11.02.2014 
 
 

GRUPO 8 
MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA: 

Promoção/Remoção e Remoção por Permuta 
 

Resolução nº 003.2008 – (Dispõe sobre critérios objetivos nas 
promoções e remoções por merecimento) – publicada em 

19.03.2008  
 
Resolução nº 004.2008 – (Dispõe sobre Edital de Promoção por 

antiguidade e merecimento da Instância Superior) – publicada em 
19.03.2008 

 
Resolução nº 007.2009 – (Estabelece critério de desempate na lista 
de antiguidade) – publicada em 19.05.2009 

 
Resolução 002.2012 – (Estabelece normas de caráter objetivo nas 
promoções por merecimento) – publicada em 16 de março de 2012 

 
Resolução 005.2012 – (Dispõe sobre a alternância entre os critérios 

de antiguidade e merecimento) – publicada em 19 de setembro de 
2012 
 

Resolução 011.2013 – (Regulamenta a Remoção por permuta) – 
publicada em 29 e 30.06.2013 
 

GRUPO 10 
ELEIÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
Resolução nº 004.2017 – (Dispõe sobre as normas das eleições para 

escolha do Corregedor Geral – biênio 2017.2019) – publicada em 
04.04.2017 

 

http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2014_consolidada_publicada_em_28.03.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_007.2014_consolidada_publicada_em_28.03.2014__.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_003.2014___hipossuficiencia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_003.2014___hipossuficiencia_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_003.2014___hipossuficiencia_.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-064017.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-075637.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-075637.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n00216-de-marco-de-2012.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n00216-de-marco-de-2012.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_005.12___publicada_em_19.09.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_005.12___publicada_em_19.09.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_n_005.12___publicada_em_19.09.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_011.2013___remocao_por_permuta___aprovada_em_28.06.2013___para_publicacao_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_011.2013___remocao_por_permuta___aprovada_em_28.06.2013___para_publicacao_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._004.2017_publicada_em_04.04.2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._004.2017_publicada_em_04.04.2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._004.2017_publicada_em_04.04.2017.pdf
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Resolução nº 006.2009 – (Regulamenta as regras eleitorais para 

escolha do(a) Corregedor(a) Geral da DPE/BA – biênio 2009.2011) – 
publicada em  19.05.2009 
 

Resolução nº 016.2008 – (Regulamenta o processo eleitoral para 

formação de lista tríplice e escolha do DPG – biênio 2009.2011) – 
publicada em 28.11.2008 

 
Resolução nº 007.2010 – (Dispõe sobre o regulamento do processo 
eleitoral para escolha do DPG) – publicada em 10 de novembro de 

2010 
 
Resolução nº 009.2010 – (Regulamenta o processo para escolha do 

cargo de Ouvidor Geral) – publicada em 21 de dezembro de 2010 

 
Resolução nº 006.2012 – (Dispõe sobre a eleição para escolha do DPG 
– biênio 2013/2015) – publicada em 21 de novembro de 2012 

 
Resolução 005.2013 – (Dispõe sobre a eleições para composição do 
CSDPE/BA – biênio 2013/2015) – publicada em 20.03.2013 

 
Resolução 006.2013 – (Regulamenta as normas para indicação e 
escolha do Ouvidor Geral da DPE/BA – biênio 2013/2015) – publicada 

em 23 e 24 de março de 2013 
 

Resolução 009.2013 – (Dispõe sobre as regras para eleições do 
Corregedor Geral – biênio 2013/2015) – publicada em 01.05.2013 
 

Resolução 016.2014 – (Regulamenta as normas para eleições de DPG 
– biênio 2015/2017) – publicada em 26.11.2014 
 

Resolução 016.2014 – (Regulamenta as normas para eleições de DPG 
– biênio 2015/2017) – publicada em 26.11.2014 

 
Resolução 003.2015 – (Regulamenta as normas para indicação e 
escolha para Ouvidor Geral biênio 2015/2017) – publicada em 

24.03.2015 
  

Resolução 005.2015 – Dispõe sobre as regras das eleições para 
composição do Conselho Superior – biênio 2015/2017) – publicada 
em 24.03.2015 

  
Resolução 06.2015 – (Dispõe sobre as regras das eleições para o cargo 
de Corregedor Geral – biênio 2015/2017) – publicada em 24.03.2015 

 
Resolução 001.2017 – (Dispõe sobre as normas das eleições para 

composição do Conselho Superior biênio 2017.2019) – publicada em 
21.02.2017 retificada em 10 e 27 de marco de 2017 
  

http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-075404.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-075404.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/sanitize_210521-075404.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-072317.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-072317.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-072317.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n007-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n007-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n007-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n009-201007-de-dezembro-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/08/resolucao-n009-201007-de-dezembro-de-2010.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_006.2012___publicada_em_21.11.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_006.2012___publicada_em_21.11.2012_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_005.2013_Publicada_em_20.03.2013_normas_para_a_eleicao_dos_membros_do_Conselho_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_005.2013_Publicada_em_20.03.2013_normas_para_a_eleicao_dos_membros_do_Conselho_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_006.2013_Publicada_em_23_e_24.03.2013_normas_para_elaboracao_da_lista_triplice_para_a_escolha_do_Ouvidor_Geral_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_006.2013_Publicada_em_23_e_24.03.2013_normas_para_elaboracao_da_lista_triplice_para_a_escolha_do_Ouvidor_Geral_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_006.2013_Publicada_em_23_e_24.03.2013_normas_para_elaboracao_da_lista_triplice_para_a_escolha_do_Ouvidor_Geral_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_009.2013_Publicada_em_01.05.2013___Regras_para_eleicao_de_Corregedor_Geral_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_009.2013_Publicada_em_01.05.2013___Regras_para_eleicao_de_Corregedor_Geral_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_016.2014_publicado_em_26_.11.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_016.2014_publicado_em_26_.11.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_016.2014_publicado_em_26_.11.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_016.2014_publicado_em_26_.11.2014_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_03.2015_publicada_em_24.03.2015_Ouvidor_Geral_2015_2017_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_03.2015_publicada_em_24.03.2015_Ouvidor_Geral_2015_2017_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_03.2015_publicada_em_24.03.2015_Ouvidor_Geral_2015_2017_.pdf
http://web2.defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_05.2015_publicada_em_24.03.2015_Eleicao_dos_Conselheiros_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_05.2015_publicada_em_24.03.2015_Eleicao_dos_Conselheiros_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_05.2015_publicada_em_24.03.2015_Eleicao_dos_Conselheiros_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_05.2015_publicada_em_24.03.2015_Eleicao_dos_Conselheiros_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_06.2015_publicada_em_24.03.2015_Eleicao_de_Corregedor_Geral.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_06.2015_publicada_em_24.03.2015_Eleicao_de_Corregedor_Geral.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_001.2017_Eleicoes_Conselheiros_2017.2019_publicada_em_21.02.2017_retificada_em_10_e_27_de_marco_de_2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_001.2017_Eleicoes_Conselheiros_2017.2019_publicada_em_21.02.2017_retificada_em_10_e_27_de_marco_de_2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_001.2017_Eleicoes_Conselheiros_2017.2019_publicada_em_21.02.2017_retificada_em_10_e_27_de_marco_de_2017.pdf
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Resolução 002.2017 – (Dispõe sobre as normas das eleições para 

Ouvidor Geral da DPE/BA – biênio 2017.2019) – publicada em 
21.02.2017 e retificada em 27.03.2017 
 

Resolução 004.2017 – (Dispõe sobre as normas das eleições para 
escolha do Corregedor Geral – biênio 2017.2019) – publicada em 

04.04.2017 
 
Resolução nº 004.2018 – (Regulamenta as normas da eleição para 

escolha do Defensor Público Geral – biênio 2019/2021) – publicada 
em 06.11.2018  

 
Resolução nº 002.2019 – (Dispõe sobre as regras para composição do 
CS – biênio 2019.20121) – publicada em 23.02.2019 

 
Resolução nº 003.2019 – (Dispõe sobre as regras para escolha do(a) 
Ouvidor(a) Geral da DPE/BA – biênio 2019.2021) – publicada em 

23.02.2019 
 

Resolução nº 09.2020 – (Regulamenta o processo eleitoral para 
formação de lista tríplice para escolho do DPG – biênio 2021.2023  – 
Alterada pela Res. 01.2021) – publicado em 28.11.2021 e 

consolidado em 12.02.2021 
 
 

GRUPO 12 
CONCURSO PÚBLICO  

 
Resolução 002.2010 – (Dispõe sobre o conceito de atividade jurídica 

– Texto consolidado. Vide Res. 002.2016) – publicada em 17.02.2016 
 

Resolução nº 002.2016 – (Altera a Res. 002.2010 que dispõe sobre o 
conceito de atividade jurídica – Vide Res. 002.2010) – publicada em 
17.02.2016 

 
Resolução nº 006.2016 – (Disciplina o regulamenta do VII Concurso 
para ingresso na Classe Inicial na carreira de Defensor Público do 

Estado da Bahia) – publicada em 07.05.2016 
 

 

GRUPO 13 

ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 

Resolução nº 008.2008 – (Altera os artigos 5º e 12, acerca do 
regulamento do estágio probatório de 2006) – publicada em 15 de 
julho de 2008 

 

http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2017_Ouvidor_Geral_2017_2019_publicada_em_21.02.2017_e_retificada_em_27_de_marco_de_2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2017_Ouvidor_Geral_2017_2019_publicada_em_21.02.2017_e_retificada_em_27_de_marco_de_2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Resolucao_002.2017_Ouvidor_Geral_2017_2019_publicada_em_21.02.2017_e_retificada_em_27_de_marco_de_2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._004.2017_publicada_em_04.04.2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._004.2017_publicada_em_04.04.2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._004.2017_publicada_em_04.04.2017.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao-004-2018_eleicoes_dpg_2019-2021.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao-004-2018_eleicoes_dpg_2019-2021.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2018/02/resolucao-004-2018_eleicoes_dpg_2019-2021.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/res_eleicoes-conselheiros_2019-2021_aprovada.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/res_eleicoes-conselheiros_2019-2021_aprovada.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-003-2019_ouvidor-geral_bienio-2019-2021_para-publicacao.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-003-2019_ouvidor-geral_bienio-2019-2021_para-publicacao.pdf
http://defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2019/02/resolucao-003-2019_ouvidor-geral_bienio-2019-2021_para-publicacao.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_120121-025221.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_120121-025221.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_120121-025221.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2020/01/sanitize_120121-025221.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/002___Atividade_juridica.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/002___Atividade_juridica.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._002.2016_conceito_de_atividade_juridica_17.02.2016_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._002.2016_conceito_de_atividade_juridica_17.02.2016_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/Res._002.2016_conceito_de_atividade_juridica_17.02.2016_.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RESOLUCAO_N__006___publicada_07.05.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RESOLUCAO_N__006___publicada_07.05.2016.pdf
http://defensoria.ba.def.br/portal/arquivos/downloads/RESOLUCAO_N__006___publicada_07.05.2016.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-070618.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-070618.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-070618.pdf
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Resolução nº 014.2008 – (Altera o artigo 5º, caput, da Res. 008.2008, 

referente ao Estágio Probatório de 2006) – publicada em 07.10.2008 

http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071813.pdf
http://www.defensoria.ba.def.br/wp-content/uploads/2017/03/sanitize_210521-071813.pdf



