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 RESOLUÇÃO N.º 10/2020 – CSDPE/AM 

 

ALTERA a Resolução n.º 003/2017-
CSDPE/AM, que INSTITUI e 
REGULAMENTA o Programa de 
Residência Jurídica no âmbito 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 24 de abril de 2020, RESOLVE ALTERAR DISPOSITIVOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 003/2017-CSDPE/AM, nos seguintes termos: 
 
 

RESOLVE: 
 

 
Art. 1º Os arts. 1° e 3°, da Resolução n.º 003/2017-CSDPE/AM, de 03 de fevereiro de 
2017, passam a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 1º Fica instituído o Programa de Residência Jurídica - PRJ, no âmbito 
do Centro de Estágio Acadêmico, órgão auxiliar da estrutura organizacional 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (N.R.). 
 

[…] 
 

“Art. 3º A residência jurídica, abrangendo atividade de ensino, pesquisa e 
extensão, geridas pelo Centro de Estágio Acadêmico, não cria vínculo 
empregatício entre o aluno residente e a Administração Pública (N.R.). 

 

Art. 2º O art. § 2° do art. 7° e art. 8°, da Resolução n.º 003/2017-CSDPE/AM, passam 
a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 7º […] 
 

§2º Deverá o aluno-residente, juntamente com o Defensor orientador, 
escrever artigo que tenha como objeto assuntos de interesse institucional, 
na forma do projeto a ser definido pelo Centro de Estágio Acadêmico em 
parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas.” 
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“Art. 8º Obterá o Certificado de Residência Jurídica, emitido pelo Centro de 
Estágio Acadêmico, o aluno-residente que permanecer no Programa por 
pelo menos 12 (doze) meses, com frequência regular e aproveitamento 
igual ou superior à nota 7 (sete).” 
 

Art. 3º O parágrafo único, do art. 12, da Resolução nº 003/2017-CSDPE/AM, passa a 
vigorar com seguinte modificação: 
 

“Parágrafo único. O Centro de Estágio Acadêmico disponibilizará formulário 
padrão de avaliação, observado os critérios estabelecidos neste 
artigo.(N.R)” 
 

Art. 4º O art.16, da Resolução n.º 003/2017-CSDPE/AM, passa a ter a seguinte 
redação: 
 

“Art. 16. As hipóteses dos incisos III e IV do artigo 13 serão configuradas 
mediante declaração por escrito do Defensor Público - Orientador ou do 
Chefe do Centro de Estágio Acadêmico, encaminhada ao Defensor Público 
Geral do Estado, que decidirá pelo desligamento imediato do aluno-
residente ou por seu aproveitamento sob a orientação de outro Defensor 
Público, conforme a gravidade da conduta.” 

 
Art. 5º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução n.º 003/2017-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. 
 
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Manaus/AM, 28 de abril de 2020. 

 
 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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