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RESOLUÇÃO Nº 018/2020-CSDPE/AM 

ALTERA a Resolução nº 012/2020-CSDPE/AM, que 
regulamenta o Regimento Interno da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas. 

 
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 5 
de agosto de 2020, RESOLVE ALTERAR DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 012/2020-
CSDPE/AM, nos seguintes termos: 
 
Art. 1º Acrescenta-se o §1º ao artigo 95 da Resolução nº 12/2020-CSDPE/AM, que 
regulamenta o Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, e o 
parágrafo único do citado artigo passa a ser o §2º, com as seguintes redações:  
 

“Art. 95.  (...) 
 
§1º Será possível a realização de audiências e outros atos 
processuais por videoconferência, por meio da plataforma 
digital disponibilizada pela própria instituição, ou mediante 
decisão fundamentada, em caso de indisponibilidade ou falha 
técnica da plataforma, por outros meios eletrônicos 
disponíveis, desde que em consonância com as diretrizes 
desta Resolução e resguardados os princípios constitucionais 
inerentes ao devido processo legal.  
 
 §2º Antes de deflagrar ou propor procedimentos disciplinares, 
poderá o Corregedor-Geral autuar expediente de averiguação 
preliminar, de caráter meramente informativo, nos casos de 
pequena gravidade, visando a dar oportunidade ao 
interessado para se manifestar acerca de fato ou 
irregularidade no serviço, na forma do Regimento Interno do 
órgão correicional.” 

 
Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução n.º 012/2020-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, 7 de agosto de 2020. 
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