
 
 

RESOLUÇÃO Nº 002/2020-CSDPE/AM 

 
Regulamenta o Programa de Residência Jurídica no âmbito dos Polos 

de Atendimento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  

 

 

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

uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, XXII, do Regimento Interno do Conselho 

Superior da Defensoria Pública, Resolução nº 004/2012, de 24 de maio de 2012,  

 

CONSIDERANDO a criação de Polos de Atendimento no interior do Amazonas pela 

Resolução nº 031/2017-CSDPEAM e a implantação de cinco destes Polos, os quais já 

atendem 32 (trinta e dois) municípios, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de alunos-residentes para atuação nestes Polos, 

manifestada pelos diversos Coordenadores, 

 

CONSIDERANDO que a Resolução nº 003/2017 – CSDPE/AM, que regulamenta o processo 

seletivo do Programa de Residência Jurídica no âmbito dos Polos de Atendimento da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas não prevê especificamente a forma de aplicação 

da prova de seleção aos alunos-residentes nos Polos de Atendimento, bem como alternativa 

compatível para ministração das aulas e palestras aos mesmos, 

 

RESOLVE 

 

 

Art. 1º O art. 4º da Resolução nº 003/2017 – CSDPE/AM fica acrescido dos seguintes 

parágrafos: 

 

§5º As provas de seleção para alunos-residentes nos Polos de Atendimento, elaboradas pela 

banca examinadora, serão aplicadas em cada cidade sede, sob a responsabilidade dos 

respectivos Coordenadores, com o apoio dos demais Membros em atuação nos Polos, após 

encaminhamento do material pela Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

 

§6º Após a aplicação das provas, os cadernos serão remetidos pelos Coordenadores à 

Escola Superior da Defensoria Pública – ESUDPAM, para prosseguimento e finalização do 

certame. 

 

§7º O primeiro processo de admissão dos alunos-residentes no interior do Estado ocorrerá, 

excepcionalmente, mediante seleção a ser realizada pelas respectivas coordenações dos 5 

(cinco) Polos de Atendimento já instalados, com encaminhamento do resultado à ESUDPAM, 

para inclusão e acompanhamento no programa. 

 



 
 

Art. 2º O parágrafo único do art. 5º da Resolução nº 003/2017 – CSDPE/AM passa a vigorar 

como parágrafo primeiro e o caput fica ainda acrescido do seguinte parágrafo: 

 

§2º Sob a supervisão dos Coordenadores, os alunos-residentes dos Polos de Atendimento 

assistirão às aulas à distância, por meio de gravações audiovisuais encaminhadas pela 

Escola Superior da Defensoria Pública – ESUDPAM. 

 

Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior fará publicar texto consolidado da Resolução n. 

003/2017-CSDPE/AM, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da presente 

Resolução.  

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Manaus-AM, 23 de janeiro de 2020.  

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa  

Defensor Público-Geral  

Presidente do Conselho Superior  

 


