
at DEFENSORIA PÚBLICA 
XtIP DO ESTADO DO AMAZONAS 

RESOLUÇÃO N2 008/2020-CSDPE/AM 

Altera Resolução n° 004/2018-CSDPE/AM, que 
Regulamenta 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 previstas nos incisos XI e XII, do 
artigo 18 da Lei Complementar Estadual n°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° 004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime de seus 
membros presentes na Reunião Ordinária de 18 de março de 2020, RESOLVE 
ALTERAR DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO N° 004/201g-CSDPE/AM. nos 
seguintes termos: 

RESOLVE 

Art. 1° O parágrafo único, do art. 10, da Resolução n° 004/2018-CSDPE/AM, 
passará a ser numerado como parágrafo primeiro. 

Art. 2° Fica criado o parágrafo segundo no art. 10, da Resolução n° 004/2018-
CSDPE/AM, com a seguinte redação: 

"2° Caberá ao candidato indicar em seu requerimento todos os itens em que 
tenha interesse em pontuar, bem como apresentar os respectivos documentos 
acostados, sob pena de não apreciação do indicador em avaliação, podendo o 
Conselho Superior fazer o reenquadramento legal do item (N.R)" 

Art. 3° Fica criado parágrafo único, do art. 17, da Resolução n° 004/2018-
CSDPE/AM, com a seguinte redação: 

"Parágrafo único: para fins do inciso V, do art. 17, da Resolução n° 004/2018-
CSDPE/AM, o Defensor Público Geral, no ato de designação, estabelecerá se a 
ação será enquadrada como designação especial, referindo-se a cada período de 
participação (manhã/tarde, dia/semana, mês/semestre)." 

Art. 4° A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado 
da Resolução n.° 004/2018-CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente, e o Presidente do 
CSDPE/AM fará publicar no Diário Oficial Eletrônico da D 

Art. 5° Esta Resolução entra em 
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