
 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 036/2019-CSDPE/AM 

Altera 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,  
 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas exercer as atividades consultivas, normativas e decisórias, nos 
termos do art. 102, da LC n.º 80/1994 c/c art. 18 da LC n. 01/90 e art. 1º do Regimento 
Interno do CSDPE/AM;  
 

CONSIDERANDO o objetivo constitucional da permanente busca pela maior eficiência 
da prestação do serviço da Defensoria Pública; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se aperfeiçoar o mecanismo de regulamentação 
do recebimento de intimações eletrônicas no âmbito da Defensoria Pública, visando 
aprimorar a gestão pelos Defensores Públicos dos processos a seu cargo e viabilizar 
a aplicação da lei nº 11.419/2006.  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º O art. 3º da Resolução n.º 011/2016-CSDPE/AM passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Art. 3º O Defensor Público em exercício nos órgãos de atuação forense, 
ainda que em substituição, deverá consultar o Portal de Intimações/Citações 
no E-SAJ e praticar os atos correspondentes às intimações/citações que lhes 
foram disponibilizadas dentro do prazo legal.  
 

Art. 2º O §1º do art. 3º da Resolução n.º 011/2016-CSDPE/AM passa a vigorar com a 
seguinte redação 

 
§1º Quando se tratar de ato para o qual não tenha atribuição, deverá receber 
e encaminhar a intimação, no mesmo dia, dentro do prazo de 
disponibilização, ao órgão de atuação competente, mediante expediente 
escrito, por e-mail institucional. 
 

Art. 3º Fica inserido ao art. 3º o §3º com a seguinte redação: 
 

§3º Os Defensores Públicos destinatários da comunicação prevista no 
parágrafo anterior deverão confirmar o recebimento do e-mail e, em caso de 
não possuírem atribuição, informar tal circunstância, em resposta, ao 
remetente.  

 
Art. 4º Fica revogado o art. 4º da Resolução n.º 011/2016- CSDPE/AM. 
 



 

 

 

Art. 5º O art. 5º da Resolução n.º 011/2016- CSDPE/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, 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. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  
 
Manaus (AM), 17 de dezembro de 2019. 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 

 
 
 


