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RESOLUÇÃO Nº 010/2017-CSDPE/AM 

 
 

ALTERA a Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM. 
 
 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, no 
uso de suas atribuições legais, prevista no art. 11 da Lei Complementar nº 
01/1990. 
 
CONSIDERANDO a deliberação realizada na 7ª Reunião Ordinária do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, de 27 
de abril de 2017; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. O artigo 4º da Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM passa a vigorar 
acrescido de um parágrafo único com a seguinte redação: 

 
Art. 4º (...) 

 
(...) 

 
Parágrafo Único. Cabe às Defensorias Públicas de Atendimento de 
Família a postulação do cumprimento de sentença e da execução 
das obrigações alimentícias. 

 
 

Art. 2º. Os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 5º da Resolução nº 021/2014-
CSDPE/AM, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 5º (...) 

 
(...) 

 
§ 2º. Às Defensorias Públicas Forenses de Família cabem as 
emendas à petição inicial, observadas as demais providências 
previstas no parágrafo anterior. 

 
§ 3º Optando-se pela apresentação das razões recursais na 
instância superior (art. 600, §4º do CPP) ficará o respectivo órgão 
de atuação, para esta finalidade, vinculado ao processo, cabendo 
ao exercente de suas atribuições apresentar as razões quando 
intimado pelo Tribunal a fazê-lo. 

 
§ 4º Após o protocolo da petição de interposição, das razões ou 
contrarrazões recursais, as Defensorias Forenses deverão realizar, 
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no prazo de cinco dias, comunicação do ato à Corregedoria Geral, 
a qual encaminhará tal informação à unidade interessada.  

 
Art. 3º. O artigo 5º da Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM, passa a vigorar 
acrescido do parágrafo 5º, com a seguinte redação: 

 
Art. 5º. (...) 
 
§ 5º A desistência de recurso em processos criminais fica 
condicionada à existência de poderes especiais para tal finalidade, 
devidamente outorgados pelo assistido, podendo ser suprida pela 
assinatura conjunta do assistido na petição de desistência. 

 
Manaus (AM), 2 de maio de 2017. 
 
 
 

RAFAL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 
Defensor Público-Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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