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RESOLUÇÃO N.º003/2015-CSDPE/AM 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas:  
CONSIDERANDO que a Constituição Federal preceitua como obrigação do 
Estado a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; 
CONSIDERANDO que a Defensoria Pública possui incumbência de prestar 
assistência jurídica aos necessitados, nos termos do artigo 134 da 
Constituição da República; 
CONSIDERANDO que é dever do Estado disponibilizar ao acusado uma 
defesa técnica e ampla, não puramente formal; 
CONSIDERANDO que o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, 
resguarda aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a ela inerentes; 
CONSIDERANDO que no conceito de ampla defesa está incluída a 
possibilidade de escolha de advogado privado pela parte que detenha 
capacidade econômica; 
CONSIDERANDO que o artigo 5º da Lei nº 1.060/50 e o artigo 128, inciso I, 
da Lei Complementar nº 80/94 determinam a intimação pessoal do defensor 
público em todos os atos do processo; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º.  Os Defensores Públicos em atuação no âmbito das circunscrições 
judiciárias do Estado do Amazonas estão obrigados a comparecer a 
audiências de interrogatório ou de instrução de acusados somente quando 
regularmente intimados pessoalmente pela autoridade judiciária no prazo 
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas (artigo  3º  do  CPP,  192  do  CPC   e 
art. 128, I, da Lei  Complementar n. 80/94). 
Art. 2º. Os membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas devem 
abster-se da atuação institucional em processos ou em audiências, até 
mesmo em interrogatórios, de parte que tenha advogado regularmente 
constituído, porém ausente. 
Parágrafo único. A atuação do Defensor Público somente poderá ocorrer 
após a comprovação nos autos da prévia intimação da parte para a escolha 
de advogado e sua manifestação em favor da assistência gratuita pela 
Defensoria Pública ou omissão no prazo assinalado pelo Juízo. 
Art. 3º. Não é considerada regular a intimação pessoal dirigida à Defensoria 
Pública, ou ao Defensor Público, com a comunicação da pauta periódica de 
audiências.        
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
Manaus, 12 de abril de 2015. 

 
 

José Ricardo Vieira Trindade 
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Presidente do Conselho Superior 


