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RESOLUÇÃO Nº 003/2018-CSDPE/AM

Regulamenta o Diário Oficial Eletrônico
da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas. 

O  CONSELHO  SUPERIOR  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso I, do artigo 18
da Lei Complementar Estadual  nº 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 nº  004/2012-CSDPE/AM);

CONSIDERANDO a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 180, de 13 de julho
de 2017, que, alterando as disposições finais e transitórias da Lei Complementar
Estadual n.º 01/90 e incluindo ao art. 20-A, instituiu o Diário Oficial Eletrônico como
meio oficial para publicação de todos os atos da Defensoria Pública do Estado do
Amazonas;

CONSIDERANDO que  o  funcionamento  do  serviço  administrativo  do  Diário
Eletrônico  da  DPE/AM  estava  regulado  pela  Portaria  DPG  n.º  672/2014-
GDPG/DPE/AM, e que, diante da importância da matéria, impõe-se regulamentação
por meio do Conselho Superior da DPE/AM,

RESOLVE

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º O Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas
servirá como meio de comunicação oficial para publicações e divulgações dos atos
normativos  e  administrativos  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,
exceto quando a legislação federal ou estadual exigir outro meio de publicidade e
divulgação dos atos administrativos.

§1º O Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Amazonas será
disponibilizado no sítio www.defensoria.am.def.br.

CAPÍTULO II - DA ELABORAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO 

Art.  2º  Os atos  destinados  à  publicação  deverão ser  remetidos  pelas  unidades
administrativas à Secretaria do Diário Oficial Eletrônico, por intermédio do Sistema
de Controle  de Processo e Documento  -  Próton,  em dois  formatos,  em PDF e
DOC/ODT, um contendo documento originalmente assinado e o outro em formato
editável, até às 14h do dia anterior à data da edição a que se destinam. 
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§1º Os atos deverão obedecer a seguinte forma de apresentação:

a) Fonte do tipo “Arial”, de corpo 11 no texto em geral, 10 nas citações, 09 nas
notas de rodapé e 09 nos anexos e caixas de texto;

b) Alinhamento justificado;

c) Título em negrito, caixa alta e justificado à esquerda;

d) Identificação e função do responsável pelo ato com alinhamento centralizado,
sendo apenas o nome destacado em negrito; 

e) Espaçamento simples entre as linhas e de 6 pontos após cada parágrafo ou,
caso o editor de texto utilizado não comportar tal recurso, de uma linha em branco;

f)  Utilização das fontes “symbol”  e “wingdings”  para símbolos não existentes na
fonte “Arial”.

§2º  A  responsabilidade  pelo  conteúdo  do  material  remetido  à  publicação  é  da
unidade administrativa que o tiver produzido.

§3º Os arquivos enviados via Próton que estiverem divergindo em conteúdo nos
formatos PDF e DOC/ODT serão devolvidos à unidade de origem para substituição.

§4º  As  edições  do  Diário  Oficial  Eletrônico  serão  diagramadas  e  editoradas,
organizadas em formato de colunas.

CAPÍTULO III - DA PUBLICAÇÃO 

Art. 3º A publicação no Diário Oficial Eletrônico ficará sob a responsabilidade do
Gabinete  do Defensor  Público  Geral,  a  quem procederá  a  assinatura  digital  do
documento,  e  a  sua  conservação  ficará  a  cargo  do  Centro  de  Tecnologia  da
Informação.

§1º A edição não poderá ser alterada depois de assinada digitalmente.
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§ 2º O Defensor Público Geral, por meio de portaria específica, designará servidor
do seu gabinete  para assinar  digitalmente,  por delegação,  as edições do Diário
Oficial Eletrônico.

§3º O servidor designado receberá JETON, no nível 10, da tabela inclusa no anexo
único da Lei n.º 3.301, de 08 de outubro de 2008.

§4º  O  conteúdo  das  publicações  do  Diário  Oficial  Eletrônico  será  assinado,
digitalmente,  com  base  em  certificado  emitido  por  autoridade  certificadora
credenciada.

Art.  4º  Os prazos terão início,  para  todos os efeitos  legais,  no  primeiro  dia  útil
seguinte ao da publicação no Diário Oficial Eletrônico no sítio da Defensoria Pública
do Estado.

§1º  Considera-se  data  da  publicação,  o  primeiro  dia  útil  subsequente  ao  da
disponibilização  no  Diário  Oficial  Eletrônico  no  sítio  da  Defensoria  Pública  do
Estado do Amazonas.

§2º Em caso de indisponibilidade técnica do sítio da Defensoria Pública na data da
disponibilização ou da publicação do Diário, considerar-se-á como disponibilizado
ou publicado no primeiro dia útil subsequente à resolução do problema.

§3º Para fins de comprovação do parágrafo anterior, deverá o Setor de Tecnologia
da  Informação  expedir  certidão  atestando  o  ocorrido,  indicando  o  período  de
indisponibilidade.

Art.  5º  Após  a  publicação  no  Diário  Oficial  Eletrônico,  os  atos  processuais  e
administrativos não poderão sofrer modificações ou supressões.

Parágrafo único. Eventuais retificações deverão constar em nova publicação.

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  6º  A  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas  se  reserva  nos  direitos
autorais e de disponibilização do seu Diário Oficial Eletrônico na internet, ficando
autorizada  a  sua  impressão,  no  todo  ou  em  parte,  e  sendo  vedada  sua
comercialização.

Parágrafo  único.  A  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas  não  se
responsabiliza por erros ou incorreções decorrentes da impressão inadequada de
atos processuais ou administrativos publicados no seu Diário Oficial Eletrônico.
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Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pelo Defensor Público Geral.

Art.  8º  A  presente  Resolução  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Manaus/AM, 25 de janeiro de 2018.

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior

Defensor Público Geral do Estado, em exercício

Presidente do Conselho Superior
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