
 
 

RESOLUÇÃO Nº 003/2017 – CSDPE/AM (CONSOLIDADA II) 

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 e regimentais e,  

CONSIDERANDO a necessidade de incentivar o aprofundamento dos estudos sobre a 

política de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes; 

CONSIDERANDO a primordialidade de disseminar a visão técnico-jurídica de defesa na 

comunidade acadêmica e jurídica; 

CONSIDERANDO a magnitude de aproximar e aguçar o interesse dos profissionais na área 

do Direito para a função elementar da assistência judiciária integral e gratuita aos 

hipossuficientes; 

CONSIDERANDO a importância de se fomentar as atividades da Escola Superior da 

Defensoria Pública - ESUDPAM, que tem papel fundamental na difusão de conhecimentos 

tanto para a comunidade acadêmica como para a população em geral;  

CONSIDERANDO a necessidade de difundir e ampliar o conhecimento da comunidade 

acadêmica sobre a importância da Defensoria Pública no modelo constitucional vigente e as 

nuances do múnus desempenhado pelo Defensor Público;  

 

RESOLVE: 

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. (Alterado pela Resolução nº 010/2020-CSDPE/AM, publicada no 

DOE/DPE em 29.4.2020) 

Art. 2º O PRJ objetiva proporcionar a bacharéis em Direito o conhecimento teórico e prático 

nas áreas de atuação da DPEAM. 

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. (Alterado pela Resolução nº 010/2020-CSDPE/AM, publicada no 

DOE/DPE em 29.4.2020) 

 

DA ADMISSÃO 

Art. 4º Os alunos-residentes serão admitidos mediante exame de seleção, que consistirá em 

Prova Discursiva e/ou objetiva e regido por edital publicado no Diário Oficial Eletrônico da 



 
 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no qual constarão o número de vagas oferecidas, 

o conteúdo programático das disciplinas exigidas e a carga horária da residência jurídica. 

§1º Para exercício da residência jurídica o candidato deverá comprovar a conclusão do curso 

de bacharelado em Direito em instituição de ensino superior credenciada pelo órgão 

competente. 

§2º O servidor titular de cargo efetivo ou detentor de função pública somente será admitido 

no PRJ com anuência expressa do titular do órgão ou entidade autônoma a que pertença e 

se houver compatibilidade de horário, não ficando desobrigado de suas atribuições funcionais. 

§3º A banca responsável pelo Exame de Seleção será designada por ato do Defensor Público 

Geral do Estado. 

§4º A(s) Prova(s) versará(ão) sobre as matérias de Direito Constitucional, Direito 

Administrativo, Direito Processual Civil, Direito Civil, Direito Processual Penal e Direito Penal, 

Língua Portuguesa e Legislação da DPE. 

§5º As provas de seleção para alunos-residentes nos Polos de Atendimento, elaboradas pela 

banca examinadora, serão aplicadas em cada cidade sede, sob a responsabilidade dos 

respectivos Coordenadores, com o apoio dos demais Membros em atuação nos Polos, após 

encaminhamento do material pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. (Incluído pela Resolução nº 002/2020-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 

23.1.2020) 

§6º Após a aplicação das provas, os cadernos serão remetidos pelos Coordenadores à 

Escola Superior da Defensoria Pública – ESUDPAM, para prosseguimento e finalização do 

certame. (Incluído pela Resolução nº 002/2020-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 

23.1.2020) 

§7º O primeiro processo de admissão dos alunos-residentes no interior do Estado ocorrerá, 

excepcionalmente, mediante seleção a ser realizada pelas respectivas coordenações dos 5 

(cinco) Polos de Atendimento já instalados, com encaminhamento do resultado à ESUDPAM, 

para inclusão e acompanhamento no programa. (Incluído pela Resolução nº 002/2020-

CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 23.1.2020) 

 

DAS ATIVIDADES 

Art. 5º Os alunos-residentes assistirão a aulas e palestras na Escola Superior da Defensoria 

Pública - ESUDPAM, bem como receberão orientações teóricas e práticas sobre as diversas 

áreas de atuação da Defensoria Pública, exercendo atividades de apoio aos Defensores 

Públicos do Estado, tais como pesquisas de legislação, doutrina e jurisprudência, preparando 



 
 

minutas de ofícios, relatórios, petições e outras peças, além de auxiliar no atendimento à 

população, quando necessário. 

§1º As atividades práticas dos residentes serão orientadas pelos Membros dos órgãos de 

atuação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme ato do Defensor Público-

Geral. 

§2º Sob a supervisão dos Coordenadores, os alunos-residentes dos Polos de Atendimento 

assistirão às aulas à distância, por meio de gravações audiovisuais encaminhadas pela Escola 

Superior da Defensoria Pública – ESUDPAM (Incluído pela Resolução nº 002/2020-

CSDPE/AM, publicada em 23.1.2020) 

Art. 6º Os alunos-residentes não poderão exercer as atividades privativas dos Defensores 

Públicos do Estado (Lei Complementar nº 80/94, art. 4º, § 10). 

Art. 7º Cada aluno-residente deverá cumprir uma carga semanal de 30 (trinta) horas, incluindo 

atividades práticas e teóricas. 

§1º As atividades teóricas serão ministradas de forma presencial ou à distância, em dias e 

horários definidos pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

divulgados com antecedência. 

§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. (Alterado pela Resolução nº 010/2020-CSDPE/AM, publicada no 

DOE/DPE em 29.4.2020) 

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). (Alterado pela 

Resolução nº 010/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 29.4.2020) 

Parágrafo único. O Certificado de Residência Jurídica a que se refere o caput terá sua 

emissão condicionada à apresentação do artigo mencionado no §2º do artigo anterior. 

Art. 9º Aos residentes será paga uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). 

§1º Na hipótese de extinção do PRJ ou de desligamento do residente, este receberá a bolsa-

auxílio, proporcionalmente, até a data fixada para o encerramento das atividades ou até a 

data do desligamento, respectivamente. 

§2º O Defensor Público-Geral poderá, mediante ato específico, alterar o valor da bolsa-auxílio 

mensal. 



 
 

Art. 10. O aluno-residente poderá permanecer no Programa por até 02 (dois) anos. 

 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 11. Cada aluno-residente terá, como orientador, um Defensor Público do Estado, 

designado pelo Defensor Público-Geral do Estado. 

Art. 12. O aluno-residente apresentará relatório mensal de atividades, bem como submetido 

à avaliação do Defensor Público do Estado orientador, que lhe atribuirá nota de 0 (zero) a 10 

(dez), apreciando os seguintes critérios: 

I – interesse; 

II – aproveitamento; 

III – zelo; 

IV – disciplina. 

Parágrafo único. O Centro de Estágio Acadêmico disponibilizará formulário padrão de 

avaliação, observado os critérios estabelecidos neste artigo. (Alterado pela Resolução nº 

010/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 29.4.2020) 

 

DO DESLIGAMENTO 

Art. 13. Serão desligados do Programa os alunos-residentes que assim solicitarem ou aqueles 

que: 

I – não tiverem a frequência exigida (art. 14); 

II – tiverem desempenho insuficiente (art. 15); 

III – tiverem conduta ou praticar ato incompatível com o zelo, a disciplina e as funções 

institucionais da Defensoria Pública (art. 16); 

IV – descumprirem as presentes disposições e as demais normas que lhes sejam aplicáveis. 

Art. 14. Será desligado o aluno-residente que apresentar três ou mais faltas em um mês civil, 

não justificadas. 

§1º O pedido de justificativa de ausência deverá ser apresentado, com os comprovantes 

respectivos, ao Defensor Público – Orientador para ciência, e à Escola Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas, a quem caberá apreciá-lo. 

§2º Os dias de ausência não justificada serão descontados proporcionalmente no valor da 

bolsa-auxílio. 

Art. 15. Considera-se insuficiente o desempenho do aluno residente que: 

I – em duas avaliações, consecutivas ou não, apresentar notas inferiores a 7 (sete); 

II – em uma única avaliação, apresentar nota inferior ou igual a 5 (cinco). 



 
 

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. (Alterado pela Resolução nº 010/2020-CSDPE/AM, 

publicada no DOE/DPE em 29.4.2020) 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. Aplicam-se ao Programa de Residência Jurídica, subsidiariamente, no que couber, 

as disposições da Resolução nº 054/2014-CSDPE/AM que trata do Estágio de Prática 

Forense no âmbito da Defensoria Pública do Estado. 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público-Geral do Estado. 

 

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE. 

 

Manaus, 24 de janeiro de 2020. 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Presidente do Conselho Superior 

Defensor Público-Geral do Estado 

 

 

 

 


