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e dos demais atos normativos da Defensoria 
Pública. 
  
Art. 3º. Devem ser registradas no SRDPE/AM 
todas as atividades efetivamente realizadas 
pelos órgãos de atuação da Defensoria Pública 
através de cada um de seus agentes, 
defensores ou auxiliares, considerando-se e 
utilizando-se, para o registro de cada fase do 
atendimento, os atos possíveis previamente 
listados no respectivo campo do sistema. 
 
§1º. Caso os Defensores Públicos entendam 
haver necessidade de inclusão de outros atos, 
além dos previamente listados nos campos do 
SRDPE/AM, ou a alteração dos já existentes, 
deverão encaminhar a solicitação ao 
coordenador da área correspondente, o qual, 
após consulta aos demais membros, emitirá 
parecer sobre a conveniência da inclusão ou 
alteração pretendida e encaminhará ao 
Corregedor Geral, que decidirá sobre a 
modificação do sistema. 
  
§2º. As divergências observadas nos registros, 
quanto ao desenvolvimento regular dos 
serviços prestados pela Defensoria Pública, 
evidenciadas pelo incorreto ou inadequado 
preenchimento dos formulários do sistema, 
darão ensejo a inspeção ou correição 
extraordinária pela Corregedoria Geral. 
  
Art. 4º. O descumprimento dos deveres 
regulamentados neste Ato Normativo implicará 
na indicação de não concessão ou de 
suspensão de férias e licenças a ser 
encaminhada ao Defensor Público Geral, sem 
prejuízo da abertura de competente 
procedimento disciplinar. 
  
Art. 5º. Revogam-se as disposições em 
contrário, em especial o Ato Normativo nº 
001/2017-GCG/DPE/AM, extinguindo-se os 
modelos de relatórios anteriormente utilizados. 

  
Art. 6º. Este Ato Normativo entre em vigor na 
data de sua publicação, sendo a utilização do 
SRDPE/AM obrigatória a partir do dia 1º de 
fevereiro de 2018. 
  

Manaus, 16 de janeiro de 2018. 
 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 
Corregedor Geral - DPE/AM 

 
 
 
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2018-CG/DPE/AM 
 
 
Considerando que os direitos fundamentais à 
livre manifestação do pensamento e à 
inviolabilidade da liberdade de consciência 
devem conviver harmonicamente com outros 
direitos e garantias também previstos no texto 
constitucional, tais como a isonomia e a 
inviolabilidade à intimidade e à vida privada; 
 
Considerando que a Defensoria Pública tem 
como objetivos a primazia da dignidade da 
pessoa humana e a redução das desigualdades 
sociais, a afirmação do Estado Democrático de 
Direito, a prevalência e efetividade dos direitos 
humanos e a garantia dos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório, nos termos do artigo 3º-A da Lei 
Complementar nº 80/94;    
 
Considerando que, de acordo com o artigo 89, 
incisos IX e XI, da Lei Complementar Estadual 
nº 01/1990, são deveres dos Membros da 
Defensoria Pública do Estado manter conduta 
compatível com o exercício das funções e 
resguardar o sigilo sobre o conteúdo de 
documentos ou informações obtidas em razão 
do cargo ou função e que, por força de lei, 
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tenham caráter sigiloso; 
 
Considerando o amplo alcance das 
publicações em redes sociais, que, ainda que 
originadas em um grupo restrito, podem acabar 
por ser divulgadas indistintamente, de forma 
permanente e exponencial, inclusive 
desconectadas de seu contexto original; 
 
Considerando que, em manifestações em 
redes sociais, a separação entre as esferas 
pessoal e profissional não é clara, de modo que, 
mesmo que seu autor não se identifique como 
Membro, Servidor ou qualquer outro 
colaborador da Defensoria Pública em seu perfil 
pessoal, suas publicações podem ser 
vinculadas à Instituição em razão da posição 
pública que ocupa no meio social; 
 
Considerando, enfim, que compete à 
Corregedoria Geral da Defensoria Pública, nos 
termos do artigo 19 da Lei Complementar 
Estadual nº 01/1990, orientar e fiscalizar a 
atividade funcional e a conduta pública dos 
Membros, Servidores e demais colaboradores 
da instituição, bem como a regularidade do 
serviço; 
 
Considerando a deliberação do Egrégio 
Conselho Superior da Defensoria Pública, na 
ocasião da 17ª Reunião Ordinária, datada de 
29/09/2017, que apresentou sugestões a 
constar da Recomendação apresentada por 
este órgão correicional; 
 
A Corregedoria Geral da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas recomenda aos 
Defensores Públicos, Servidores e seus demais 
colaboradores que, ao manifestarem opiniões 
pessoais em suas páginas nas redes sociais se 
abstenham de as vincular à Defensoria Pública 
ou a sua atuação funcional, em consonância 
com seus deveres éticos e em face dos 
princípios, objetivos e funções institucionais. 

 
Recomenda-se, de igual forma, aos 
Defensores Públicos, Servidores e Estagiários 
que evitem publicar em suas páginas pessoais 
em redes sociais conteúdos que possam ser 
interpretados como atos de preconceito em 
razão de origem, raça, sexo, cor, idade ou de 
discriminação de qualquer outra natureza, 
contrastando com os objetivos da Defensoria 
Pública.  
 
Recomenda-se, também, aos Defensores 
Públicos, Servidores e seus demais 
colaboradores que se abstenham de publicar 
em suas páginas pessoais em redes sociais 
comentários que de qualquer forma permitam 
ou facilitem a identificação por terceiros de 
informações de caráter reservado sobre casos 
concretos judiciais ou extrajudiciais de que 
tenham tomado conhecimento no exercício de 
suas funções.  
 
Recomenda-se,  ainda, aos órgãos 
administrativos da Defensoria Pública a 
imprescindível diligência na manifestação de 
posicionamentos institucionais sobre questões 
relevantes à opinião pública, colhendo-se 
primeiramente, em casos como tais, o 
entendimento majoritário de seus membros, ou 
do órgão de atuação especializado na matéria. 
 
Recomenda-se, por fim, aos Defensores 
Públicos e Servidores que utilizem o e-mail 
institucional exclusivamente para fins 
relacionados à atividade funcional e que 
mantenham o respeito e a urbanidade no trato 
com os destinatários das mensagens, ainda 
que no âmbito privado e no relacionamento 
recíproco entre membros, servidores e demais 
colaboradores da Defensoria Pública. 

  

A inobservância às presentes 
recomendações importará na adoção dos 
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procedimentos administrativos 
disciplinares conforme as normas 
estabelecedoras de deveres, vedações e 
conduta ética dos membros, servidores e 
demais colaboradores da Defensoria 
Pública.  

  

Manaus, 16 de janeiro de 2018. 

  

 

Leonardo Cunha e Silva de Aguiar 

Corregedor Geral da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas 
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