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RESOLUÇÃO Nº 015/2020-CSDPE/AM 

 

ALTERA a Resolução nº 011/2016-CSDPE/AM, que 
regulamenta o recebimento de intimações por meio 
eletrônico no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas e dá outras providências. 

. 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, 
no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I e II, do artigo 9.º  da Lei 
Complementar Estadual n.º  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 n.º 004/2012-
CSDPE/AM), por decisão unânime de seus membros presentes na Reunião Ordinária de 
22 de julho de 2020, RESOLVE ALTERAR DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 011/2016-
CSDPE/AM, nos seguintes termos: 
 
Art. 1º O artigo 5º da Resolução nº 11/2016-CSDPE/AM, que regulamenta o recebimento 
de intimações por meio eletrônico no âmbito da DPE/AM, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

 
 

Art. 5º. O Defensor Público designado para atuar nas Defensorias Públicas 
Forenses deverá informar à Corregedoria Geral, previamente ao seu 
deslocamento em remoção a pedido, ao término do período de sua 
convocação, ou antes do início de gozo de suas férias/licenças, acerca das 
pendências existentes nos feitos judiciais em andamento, detalhando as 
intimações disponibilizadas e ainda não providenciadas, assim como a data 
final dos prazos e o ato processual a cargo do órgão de atuação, observado 
o disposto nos artigos antecedentes.   

 

Art. 2º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução n.º 011/2016-CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da publicação da presente, e consolidará no sítio Eletrônico da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

Manaus, 24 de julho de 2020. 
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