
 
 

RESOLUÇÃO Nº 011/2016-CSDPE/AM (CONSOLIDADA III) 

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 exercício de sua atribuição regulamentadora na forma da Lei Complementar amazonense 
nº 01, de 30 de março de 1990 e suas alterações posteriores, 

CONSIDERANDO a implementação, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, de 
mecanismo para a realização de intimações por meio eletrônico nos processos judiciais que 
tramitam nessa Corte, de acordo com a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, a qual 
dispõe sobre a informatização do processo judicial, mediante adoção de ferramenta 
disponível em seu sítio eletrônico; 

CONSIDERANDO as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública, dispostas na Lei 
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, 
do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para a sua organização nos 
Estados, e dá outras providências, em consonância com o que dispõe a Lei 11.419, de 19 
de dezembro de 2006, em especial quanto à comunicação eletrônica dos atos processuais; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação quanto ao recebimento dos atos de 
comunicação pelos diversos órgãos de atuação da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, bem como o que dispõe a Resolução nº 021/2014-CSDPE/AM e as 
peculiaridades na organização de seus serviços, face à escassez de recursos materiais e 
humanos, com a constante substituição de seus órgãos de execução entre si; 

CONSIDERANDO a adesão pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas ao Sistema 
de Intimações/Citações do Portal do Tribunal de Justiça do Amazonas, com vigência a partir 
de 01.09.2016; 

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Superior em Reunião Ordinária realizada 24 de 
agosto de 2016, na qual a presente resolução foi aprovada por unanimidade; 

RESOLVE 

Art. 1º O recebimento dos atos de comunicação processual destinados aos Membros da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas será feito na forma desta Resolução. 

Art. 2º A intimação da DPE/AM dar-se-á somente de forma eletrônica através do Portal de 
Serviços E-SAJ, salvo impossibilidade técnica.  

Parágrafo único: Ficam excluídos os processos de Família e da Vara de Violência 
Doméstica e Familiar, cuja intimação seguirá a sistemática anterior.  

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. (Alterado pela Resolução nº 36/2019-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
18.12.2019) 

§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. (Alterado pela Resolução 
nº 36/2019-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 18.12.2019)  

§2º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 006/2019-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 24.4.2019) 

§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. (Incluído pela Resolução nº 036/2019-

CSDPE/AM, publicada em 18.12.2019)  

Art. 4º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 036/2019, publicada no DOE/DPE em 
18.12.2019) 

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. (Alterado pela Resolução nº 36/2019-CSPDE/AM, 

publicada no DOE/DPE em 18.12.2019) 

 §1º A providência prevista no caput deverá considerar as intimações judiciais 
disponibilizadas até 03 (três) dias antes do fim do prazo de convocação ou do início do 
período de gozo de férias, as quais são de sua responsabilidade, salvo expressa justificativa 
de conveniência ou necessidade, sempre em vista dos interesses do assistido. 

§2º Ficará sob responsabilidade do Defensor Público que subsequentemente for designado 
para o mesmo órgão de atuação as manifestações processuais decorrentes das 
comunicações ocorridas no tríduo mencionado do parágrafo anterior, assim como a 
participação nas audiências judiciais designadas para o decorrer do período de sua 
designação. 

Art. 6º As intimações realizadas por meio de oficial de justiça deverão ser recebidas pelo 
órgão de atuação forense, o qual procederá em conformidade com esta Resolução.  

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus, 23 de janeiro de 2020. 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 


