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Resolução nº 025/2018-CSDPE/AM 

  
Altera o Regimento Interno do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM.  

 
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 de 5 de dezembro de 2018, RESOLVE ALTERAR 
DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 004/2012-CSDPE/AM, nos seguintes termos: 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º O art. 16, da Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM, passa a vigorar acrescido 
dos incisos XIX, XX e XXI e dos parágrafos 3º e 4º com as seguintes redações: 
 

“XIX – notificar o servidor ou defensor público interessado 

sobre a liberação para inclusão de seu processo na pauta, 5 

(cinco) dias antes da realização da Sessão, ainda que aqueles 

se encontrem em férias, licenças ou afastamentos, por meio 

telefônico e/ou correspondência eletrônica; 

XX -  cientificar o interessado, sendo ele servidor ou defensor 
público, do resultado de processo em trâmite no Colegiado, 
após a aprovação da Ata da Sessão, ainda que aqueles se 
encontrem em férias, licenças ou afastamentos, por meio 
telefônico e/ou correspondência eletrônica; 
 
XXI - digitalizar integralmente os processos do Conselho 
Superior e disponibilizá-los no sistema informatizado oficial da 
Defensoria Pública. 
 
(...) 
 
§4º Para fins de cumprimento das diligências do Conselho 

Superior, fica autorizada à Secretaria Executiva do Conselho a 

pesquisa dos dados pessoais do servidor ou defensor público 

interessado registrados na Diretoria Administrativa bem como 

no Gabinete do Defensor Público-Geral e na Corregedoria-

Geral.  

§5º Quando o Conselho Superior deliberar em processo de 
caráter sigiloso, será produzida, concomitantemente à Ata da 
Reunião, Ata Exclusiva, cuja publicidade dar-se-á única e 
exclusivamente nos autos do processo, com acesso restrito 
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aos Membros do Colegiado, o interessado, seus 
representantes e autoridades competentes, constando na Ata 
da Reunião apenas a informação de que foi lavrada ata própria 
de caráter sigiloso.” 

 
 
Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução n.º 004/2012-CSDPE/AM, com as alterações promovidas, 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. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Manaus, 6 de dezembro de 2018. 

 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 


