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RESOLUÇÃO Nº 014/2020-CSDPE/AM 

 
ALTERA a Resolução n.º 011/2012-CSDPE/AM, que 
regulamenta o Regimento Interno da Corregedoria-Geral.  

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I e II, do artigo 9.º  da Lei 
Complementar Estadual n.º  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 n.º 004/2012-
CSDPE/AM), por decisão unânime de seus membros presentes na Reunião Ordinária de 8 
de julho de 2020, RESOLVE ALTERAR DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 011/2012-
CSDPE/AM, nos seguintes termos: 
 
Art. 1º Os artigos 27, 31, 32, 38 e 42 da Resolução nº 011/2012, que regulamenta o 
Regimento Interno da Corregedoria-Geral, passam a vigorar com a seguinte redação:  

 

 
“Art. 27. A inspeção consiste na fiscalização presencial ou por meio digital a 
ser realizada pelo Corregedor Geral ou Subcorregedores aos órgãos de 
atuação da Defensoria Pública, tendo por finalidade a verificação da sua 
organização administrativa, a aferição do acúmulo de serviço, das condições 
de trabalho, bem como do desempenho das funções exercidas pelos 
membros e servidores da Defensoria Pública.” 
 
“Art. 31. Na correição poderão ser examinados, além dos documentos 
previstos no art. 36, § 2º deste regimento, processos judiciais ou 
procedimentos administrativos, por amostragem, a fim de ser verificada a 
qualidade técnica das manifestações dos membros da Defensoria Pública 
que neles tenham atuado.” 
 
“Art. 32. Dos trabalhos de correição será elaborado um relatório 
circunstanciado com os dados indicados no artigo 28 deste regimento 
fazendo-se menção às providências de caráter disciplinar e administrativo 
adotadas, além de outros dados, a critério do Corregedor-Geral.” 
 
“Art. 38. A sindicância e o processo administrativo disciplinar são sigilosos, 
não podendo ter acesso aos autos, sejam em meio físico ou digital, nenhuma 
outra pessoa, além da comissão processante, do processado e seu 
procurador, assegurados os direitos constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório, a ser exercida pessoalmente, por procurador ou defensor 
legalmente constituído.” 
 
“Art. 42. A sindicância e o processo administrativo disciplinar observarão as 
regras constantes do Art. 134 da LCF 80/94 e das seções I e II do Capítulo 
IV do Título X da LCE 01/90, podendo a Corregedoria Geral baixar, através 
de ato próprio, manual de procedimentos para instrução dos referidos 
processos apuratórios.” 
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Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução n.º 011/2020-CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da publicação da presente, e consolidará no sítio Eletrônico da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

 

Manaus, 9 de julho de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 


