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RESOLUÇÃO Nº 008/2018-CSDPE/AM 
 

 ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 054/2014-CSDPE/AM 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

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), por decisão unânime de seus membros presentes na 
Reunião Ordinária do dia 2 de maio de 2018, RESOLVE alterar o Anexo I, da 
Resolução nº 054/2014-CSDPE/AM (com texto consolidado e publicado no DOE 
08/08/2017), no seguintes termos: 
 
Art. 1º O artigo 1º, do Anexo I, da Resolução 054/2014, passará a vigorar com o 
seguinte texto: 
 

“Somente poderão integrar o Programa de Estágio de que trata este 
Regulamento os estudantes regularmente matriculados em instituições 
públicas ou privadas de ensino médio ou superior credenciadas pelo 
órgão competente e conveniadas com a Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas, assim como os egressos de projetos sociais de iniciativa 
da instituição, ainda que do ensino fundamental.” 

 
Art. 2º O Anexo I, da Resolução 054/2014, passará a vigorar acrescido do artigo 5º-
A, com a seguinte redação: 
 

“Serão admitidos ao programa de estágio da Defensoria Pública os 
egressos de projetos sociais de iniciativa da própria instituição, ainda 
que estudantes do ensino fundamental, mediante indicação 
multidisciplinar e fundamentada de sua necessidade e adequação às 
finalidades do projeto, pela respectiva coordenação.” 

 
Parágrafo único. São assegurados todos os demais efeitos do 
programa de estágio previstos nesta Resolução aos participantes de 
que trata este artigo, na forma do ato próprio a ser adotado pelo 
Defensor Público Geral.  

 
Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução nº 054/2014-CSDPE/AM, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
publicação da presente, e o Presidente do CSDPE/AM fará publicar no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE/AM. 
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Manaus (AM), 3 de maio de 2018 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 


