
 
 

RESOLUÇÃO Nº 017/2019-CSDPE/AM 

      
Altera a Resolução nº 008/2019-CSDPE/AM 

 

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

uso de suas atribuições legais previstas nos incisos I do artigo  18 da Lei Complementar 

Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, §1°, do art. 102 da Lei Complementar n° 80/1994 e 

no art. 1º 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 12 de junho de 2019, 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º O Artigo 6º da Resolução nº 008/2019-CSDPE/2019 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

      

“Art. 6º Os dias de eventual inoperância do serviço de internet oferecido pela 

Defensoria Pública ou indisponibilidade de acesso aos sistemas de consulta 

de autos/peticionamento não serão considerados como dias úteis.” 

      

Art. 2º O Artigo 6º da Resolução nº 008/2019-CSDPE/2019 passa a vigorar acrescido dos §§ 

1º, 2º, 3º e 4º com a seguinte redação: 

“Art. 6º……………. 

§1º Considera-se inoperância do serviço de internet as paralisações, em dias 

úteis, por mais de 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 8h00 e 

14h00, salvo as Defensorias com funcionamento após as 14h00min, quando 

se considerará o dia todo. 

§2º Toda indisponibilidade do serviço de internet oferecido pela Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas será registrada em relatório de interrupções 

disponível no sítio da DPE/AM, devendo conter, pelo menos, as seguintes 

informações: 

I – data, hora e minuto de início da indisponibilidade; 

II – data, hora e minuto de término da indisponibilidade. 



 
 

§3º Considera-se, ainda, indisponibilidade por motivo técnico a 

impossibilidade de acesso aos sistemas de consulta de autos/peticionamento 

mesmo que os serviços de internet estejam em pleno funcionamento, desde 

que emitida a respectiva declaração de indisponibilidade para SAJ/PROJUDI 

pela equipe do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. 

§4º Não será considerada inoperância do serviço de internet ou 

indisponibilidade de acesso aos sistemas de consulta de 

autos/peticionamento, as interrupções de serviço decorrentes da falha nos 

equipamentos dos membros e servidores ou de conexões de internet não 

oferecidas pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

      

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
      
Art. 4º A Secretaria do Conselho Superior fará publicar o texto consolidado da Resolução n. 
008/2019-CSDPE/AM, excluídos os anexos, com as alterações promovidas por esta 
Resolução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação desta.  

      

Manaus (AM), 13 de junho de 2019. 

      

ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 

Defensor Público-Geral, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 


