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Resolução nº 020/2018-CSDPE/AM 

  
Dispõe sobre a regulamentação de prerrogativas, direitos, 
garantias e deveres do Advogado de Ofício não optante pela 
carreira de Defensor Público 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 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 o disposto no art. 41, caput e § 4º da Constituição Federal; 
Considerando a Lei Complementar n. 113/2012 que dispõe sobre o direito de não 
opção pela carreira de Defensor Público aos Advogados de Ofício do extinto 
Departamento de Assistência Judiciária da Secretaria de Estado da Justiça, nos 
termos do artigo 21 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
Considerando o imperativo legal de que a Defensoria Pública editará normas 
específicas para regular a vida funcional do Advogado de Ofício no que tange a 
impedimentos e restrições de direitos e prerrogativas, em observância ao art. 4º da 
Lei Complementar n. 113/2012, 

  
RESOLVE 

 
  
Art. 1º Esta Resolução estabelece normas para regular a vida funcional do Advogado 
de Ofício não optante pela carreira de Defensor Público. 
  
Art. 2º Ao Advogado de Ofício não optante pela carreira de Defensor são 
asseguradas: 
 
I - as vantagens financeiras percebidas pelo servidor até a data da não opção; 
II - o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais; 
III – a apuração e processamento das faltas funcionais pela Corregedoria da 
Defensoria Pública. 
 
§1º Excluem-se eventuais vantagens pecuniárias atribuídas exclusivamente para 
membros e servidores da Defensoria pública após a data da não opção; 
 
§2º O exercício da advocacia privada não poderá coincidir com o horário de 
expediente na Defensoria Pública, bem como não poderá colidir com interesse da 
Instituição ou de assistido da Defensoria Pública. 
 
Art. 3º O Advogado de Ofício não optante pela carreira de Defensor Público não 
gozará das mesmas garantias, prerrogativas, direitos e vantagens privativas dos 
Defensores Públicos. 

Parágrafo único. Ser-lhe-ão asseguradas as prerrogativas processuais que visam a 
garantir e efetivar direitos dos assistidos, constantes nos incisos I, III, VII, VIII, IX, X, 
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XI, XII, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV do art. 34 da Lei Complementar 
Estadual nº 01/90, bem como as previstas na Lei de Assistência Judiciária nº 1.060/50.  

Art. 4º O advogado de ofício está sujeito aos deveres, obrigações e à 
responsabilidade funcional aplicáveis aos Defensores Públicos. 
 
Parágrafo único. Não se aplica ao advogado de ofício a proibição prevista no inciso I 
do artigo 90 da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990. 
 
 Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Manaus, 27 de setembro de 2018. 
 
Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral 
Presidente do Conselho Superior 
 
  

  

 
 


