
 
 

RESOLUÇÃO Nº 019/2019-CSDPE/AM 

 

Dispõe sobre regras de transição relacionadas à  

fixação de atribuição dos órgãos de atuação 

definidas pela Resolução n. 004/2019-CSDPE   

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 

uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I do artigo  18 da Lei Complementar 

Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e 

no art. 1º do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública Estado do 

Amazonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por decisão unânime de seus membros 

presentes na Reunião Extraordinária de 19 de junho de 2019, 

CONSIDERANDO que lhe compete o exercício do poder normativo no âmbito da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o objetivo constitucional da permanente busca pela maior eficiência da 

prestação do serviço da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO o direito do Assistido ao patrocínio dos seus interesses pelo Defensor 

Natural, nos termos do 4ª-A, IV, da Lei Complementar Federal 80/1994; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação e composição dos Órgãos de Atuação 

da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos termos do art. 97-A, IV, art. 98, II, “a” e 

art. 102, §1º, da Lei Complementar Federal nº 80/1994, conforme art. 11 da Lei 

Complementar Estadual nº 01/90; 

CONSIDERANDO que a fixação e alteração de atribuições dos Órgãos de Atuação da 

Defensoria Pública é de competência do Conselho Superior, conforme artigo 102, §1º, da Lei 

Complementar nº 80/1994; 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer normas de transição para vigorar até a 

efetiva estruturação administrativa dos órgãos de atuação modificados e/ou criados com o 

advento da Resolução n. 04/2019-CSDPE/AM;   

RESOLVE 



 
 

Art.1º O acervo existente nos órgãos de atuação de atendimento inicial na data da entrada 

em vigor da Resolução n. 004/2019 permanecerá no órgão de atuação originário, 

independentemente de tal órgão de atuação ter ou não sua atribuição modificada por força 

da presente Resolução. 

§1º No caso das defensorias forenses, considerar-se-á atribuição do novo órgão os 

processos judiciais disponibilizados, no portal de intimações e/ou fila do SAJ/PG5, nos três 

dias anteriores à entrada em vigor da Resolução n. 004/2019. 

§2º Os processos anteriores serão de atribuição do membro responsável pelo órgão de 

atuação no momento da disponibilização da intimação no portal e/ou fila do SAJ/PG5, 

cabendo comunicação à Corregedoria para providências cabíveis. 

Art. 2º Os agendamentos para órgãos de atuação cuja atribuição tenha sido modificada por 

meio da Resolução n. 004/2019 continuarão válidos, permanecendo o atendimento por tais 

órgãos, a quem incumbirão todas as medidas cabíveis em relação ao atendimento. 

 

Defensorias Públicas de 1° Instância de Família, com 
atribuições na capital 

Art. 3º A 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª Defensorias Públicas de 1ª Instância de Família, previstas 

no Anexo V da Resolução n. 004/2019, concentrarão todas as atribuições da área de família, 

tais como atendimento, peticionamento e conciliação, exceto Registros Públicos e 

Sucessões, enquanto não forem efetivamente instaladas, o que se dará por ato do Defensor 

Público Geral. 

Defensorias Públicas Especializadas 

Art. 4º Enquanto não instalada, por ato formal do Defensor Público Geral, a Defensoria 

Pública de 1ª Instância Especializada em Assuntos Previdenciários, as atribuições desta 

devem ser exercidas pelas Defensorias Públicas de 1ª Instância Cível de atendimento, no 

que se refere ao atendimento inicial, e pelas Defensorias Públicas de 1ª Instância Cíveis 

forenses, quanto ao atendimento forense. 

 

Defensorias Públicas de 1° Instância Cível, com atribuições na capital 

Art. 5º Enquanto não instalada, por ato formal do Defensor Público Geral, a 7ª Defensoria 

Pública de 1ª Instância Cível, o que se fará por ato do Defensor Público Geral, as Defensorias 

Públicas Cíveis de atendimento inicial exercerão todas as atribuições que seriam destinadas 

àquele órgão de atuação, incluindo todos os atos extrajudiciais visando à autocomposição e 

o peticionamento para a homologação de eventual acordo. 

 



 
 

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Manaus (AM), 24 de junho de 2019. 

 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior 

 


