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RESOLUÇÃO Nº 009/2019-CSDPE/AM 

 

 

Altera a Resolução no 009/2014-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 24 de abril de 2019, 
 
CONSIDERANDO o dever funcional dos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
de apresentar relatórios periódicos de sua atuação ao Corregedor Geral, nos termos do art. 89, 
inciso XII, da Lei Complementar nº. 01/1990;  
 
CONSIDERANDO que compete à Corregedoria Geral orientar e supervisionar as atividades 
desenvolvidas pelos Defensores Públicos em suas respectivas áreas, bem como baixar 
instruções, no limite de suas atribuições, visando a regularidade e o aperfeiçoamento da missão 
constitucional da Defensoria Pública;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar o registro da atuação institucional, por meio da 
padronização do preenchimento dos relatórios funcionais periódicos em sistema integrado, no 
intuito de auxiliar os Defensores Públicos e toda equipe de apoio (servidores, residentes e 
estagiários da Defensoria Pública), no oferecimento de um atendimento mais qualitativo;  
 
CONSIDERANDO, ainda, a imprescindibilidade de manter atualizados os registros estatísticos 
de produção dos membros da Defensoria Pública, inclusive para efeitos de aferição dos índices 
de merecimento e de produtividade; 
 
CONSIDERANDO, por fim, o teor da PORTARIA Nº. 006/2019- GCG-DPE/AM, que  instituiu os 
critérios de preenchimento dos relatórios periódicos de atuação dos membros da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas, a que se refere o artigo 89, inciso XII, da Lei Complementar do 
Estado do Amazonas nº. 01, de 30 de março de 1990, a serem observados por todos os órgãos 
de atuação da DPE/AM: 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º O artigo 9º da Resolução n. 009/2014-CSDPE/AM passará a vigorar acrescido do inciso 
XXIII, com a seguinte redação: 
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“Art. 9º (...) 
 
XXIII – preencher regularmente o relatório periódico de 
sua respectiva atuação, conforme os critérios 
estabelecidos pela Corregedoria Geral.” 

 
 
Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da Resolução 
n.º 009/2014-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, 24 de abril de 2019. 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Presidente do Conselho Superior 

Defensor Público-Geral 
 
 
 


