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PORTARIA N.º 289/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 
30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da 
Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 15.01.2019, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 915, pág. 3/8 de 
16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores de diárias 
constante do anexo I da Resolução nº 002/2017 – 
CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001347/2020-39, datado de 19.02.2020; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público: 

Nome: NEWTON RAMON CORDEIRO DE LUCENA 

Cargo: Defensor Público de 2ª Classe 

Origem: Polo do Madeira 

Destino: Nova Olinda do Norte/AM  

Período: 15 a 21.03.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 6,5 (seis diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 579,89 
3. Valor das Diárias: R$ 3.769,29 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 231,96 
5. Valor total das Diárias: R$ 4.001,25 

Objetivo / Justificativa: 
Atuar em audiências no Município de Nova Olinda do 
Norte/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 11 de março de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 290/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 01 de 

30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da 
Lei Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 15.01.2019, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 915, pág. 3/8 de 
16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores de diárias 
constante do anexo I da Resolução nº 002/2017 – 
CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001347/2020-39, datado de 19.02.2020; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento da Servidora Pública: 

Nome: ELIVANIA INHOQUE 

Cargo: Assistente Técnico de Defensoria 

Origem: Polo do Madeira 

Destino: Nova Olinda do Norte/AM  

Período: 15 a 21.03.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 6,5 (seis diárias e meia) 
2. Valor Unitário: R$ 404,61 
3. Valor das Diárias: R$ 2.629,97 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 161,84 
5. Valor total das Diárias: R$ 2.791,81 

Objetivo / Justificativa: 
Auxiliar o Dr. Newton Ramon em audiências no Município 
de Nova Olinda do Norte/AM. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 11 de março de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 299/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 9.º, inciso VIII, da Lei Complementar n.º 01 
de 30 de março de 1990, consolidada na forma do art. 9.º 
da Lei Promulgada n.º 51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Ge-
ral para designar os membros da Defensoria Pública para 
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o desempenho de tarefas especiais no âmbito da Defen-
soria Pública do Estado do Amazonas, na forma do art. 
9.º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 
de março de 1990; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público Ge-
ral para praticar atos de gestão administrativa, na forma 
do art. 9.º, inciso XII, da Lei Complementar Estadual n.º 
01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria n.º 257/2020, 
Ano 5, Edição 1.185, pág. 11, datada de 05/03/2020, que 
delegou ao Subdefensor Público Geral, as funções de or-
ganização e designação de membros para substituição 
em casos de férias, folgas, licenças e demais casos de 
afastamentos previstos em lei; 
 
 

RESOLVE: 
 

I – DESIGNAR a Defensora Pública de 1.ª Classe Adri-
ana Monteiro Ramos Tenuta  para exercer, cumulativa-
mente, suas funções na 3.ª Defensoria Pública de 1.ª Ins-
tância do Juizado Especial, a partir de 16 de março de 
2020. 
II – DESIGNAR o Defensor Público de 2.ª Classe Helom 
César da Silva Nunes para exercer, cumulativamente, 
suas funções na 1.ª e 2.ª Defensoria Pública de 1.ª Ins-
tância do Juizado Especial, a partir de 16 de março de 
2020. 
III – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, no percen-
tual de 15% (quinze por cento), proporcionais ao período 
supracitado, sobre os vencimentos da Defensora Pública 
mencionada neste ato, no inciso I, e, no percentual de 
30% (trinta por cento), proporcionais ao período supraci-
tado, sobre os vencimentos do Defensor Público menci-
onado neste ato, no inciso II, ambos na forma do art. 40, 
§ 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 01, de 30 de 
março de 1990, alterado pela Lei Complementar Estadual 
n.º 196, de 13 de maio de 2019, e regulamentado pela 
Resolução n.° 013 do Conselho Superior da Defensoria 
Pública, desde que os membros já não percebam a van-
tagem em razão de outra cumulação simultânea. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
 

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 11 de março de 2020. 

 
Thiago Nobre Rosas 

Subdefensor Público Geral do Estado 
 
 
PORTARIA Nº 300/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 9º, inciso XII da Lei Complementar nº 01 
de 30 de março de 1990, consolida na forma do art. 9º da 
Lei nº 51, de 21.07.2004, e 
CONSIDERANDO que a eficiência de um contrato está 
diretamente relacionada ao acompanhamento de sua 
execução; 
CONSIDERANDO que por imposição legal a execução 
do contrato administrativo será acompanhada e fiscali-
zada por representante da administração, especialmente 
designado para a função de gestor; 
CONSIDERANDO que a Lei 8.666/93 atribui ao gestor 
autoridade para acompanhar sistematicamente o desen-
volvimento do contrato, o que lhe possibilita corrigir, no 
âmbito da sua esfera de ação e no tempo certo, eventuais 
irregularidades ou distorções existentes, 
RESOLVE: 
I-DESIGNAR, em conformidade com o disposto no artigo 
58, inciso III, c/c Artigo 67 da Lei 8.666/93, os servidores 
SERGIO AUGUSTO DOS PASSOS ARONCHA, matrí-
cula nº 200.774-6C e RUDSON FERNANDES NUNES, 
matrícula nº 000.176-7A para, sem prejuízo de suas atri-
buições, atuar como fiscal do Contrato indicado no qua-
dro desta Portaria. 
 

Objeto do Contrato 
 Nº do Con-
trato 

Prestação de serviços de acesso à inter-

net na modalidade banda larga, forneci-

mento de internet via rádio, fibra óptica ou 

satélite, na velocidade de 20Mbps de 

download e 03Mbps de upload, com ins-

      001/2020 
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talação inclusa, no município de Itacoati-

ara.– Empresa SIDI SERVIÇOS DE CO-

MUNICAÇÃO LTDA-ME. 

 
CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, em Manaus, 11 de março de 
2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
PORTARIA N.º 006/2020-GSPG/DPE/AM 

O SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pelo art. 10º, da Lei Complementar nº 01 de 30 de 
março de 1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei 
Promulgada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante na Resolução nº 
002/2017-CSDPE/AM (Consolidada III) de 15.01.2019, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 891, pág. 3/8 de 
16.01.2019; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 042/2020-
GDPG/DPE/AM que alterou a tabela de valores de diárias 
constante do anexo I da Resolução nº 002/2017 – 
CSDPE/AM. 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.001868/2020-96, datado de 11.03.2020; 
 

RESOLVE: 
         AUTORIZAR o deslocamento do Defensor Público 
Geral: 

Nome: RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

Cargo: Defensor Público Geral 

Origem: Manaus/AM 

Destino: Rio Preto da Eva/AM 

Período: 11.03.2020 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 0,5 (meia diária) 
2. Valor Unitário: R$ 610,41 
3. Valor das Diárias: R$ 305,21 
4. 40% do valor básico da Diária: R$ 244,16 
5. Valor total das Diárias: R$ 549,37 

Objetivo / Justificativa: 

Participar da Solenidade de Reinauguração do Fórum de 
Justiça Senador Jefferson Peres 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 12 de março de 
2020. 
 

Thiago Nobre Rosas 
 Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

ERRATA 

PORTARIA N.º 239/2020-GDPG/DPE/AM (PUBLICADA NO 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA DPE/AM, EDIÇÃO 1.183, 

DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020, PGS. 11-16). 

ONDE SE LÊ: 

 
I - EXONERAR, a contar de 29/02/2020, dos cargos de 

provimento em comissão constantes do Anexo V, da Lei 

Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterado 

pela Lei nº 4.831, de 13 de maio de 2019, que institui o 

Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, 

Carreiras e Remunerações, os servidores abaixo especi-

ficados: 

 

LEIA-SE: 

 
I - EXONERAR, a contar de 01/03/2020, dos cargos de 

provimento em comissão constantes do Anexo V, da Lei 

Estadual nº 4.077, de 11 de setembro de 2014, alterado 

pela Lei nº 4.831, de 13 de maio de 2019, que institui o 

Quadro de Servidores Auxiliares da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas e o respectivo Plano de Cargos, 

Carreiras e Remunerações, os servidores abaixo especi-

ficados: 
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Manaus, 04 de março de 2020. 
 

Ricardo Queiroz de Paiva 
Defensor Público Geral do Estado 

 
* Reproduzida integralmente por ter saído com incorreções no Diário Ofi-
cial Eletrônico da DPE/AM, ano 6, edição 1.183, pág. 11-16, de 28 de feve-
reiro de 2020. 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 011/2012-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA II)  

Aprova o Regimento Interno da 
Corregedoria Geral da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais previstas nos incisos XI e XII, do artigo 
18 da Lei Complementar Estadual nº 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 do 
Estado do Amazonas (Resolução n. 004/2012-
CSDPE/AM, de 24 de maio de 2012), considerando a 
decisão unânime de seus membros, em reunião 
extraordinária de 9 de agosto de 2012, 

 

 RESOLVE: 

CAPITULO I 
DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
Art. 1º. A Corregedoria Geral é órgão que integra a Ad-
ministração Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas, a quem compete a fiscalização da atividade 
funcional e da conduta dos membros e dos servidores da 
Instituição. 
 

 
CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Art. 2º. A  Corregedoria Geral da Defensoria Pública do 
Amazonas tem a seguinte estrutura organizacional: 
I – Corregedor Geral; 
II – Subcorregedores Gerais; 
III – Secretaria Geral. 

 
CAPÍTULO  III 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS E DO ÓRGÃO 
AUXILIAR 

 
SEÇÃO I 

Do Corregedor Geral 
 
Art. 3º. São atribuições do Corregedor Geral: 
I – realizar correições e inspeções funcionais; 
II – sugerir ao  Defensor Público Geral o afastamento de 
Defensor Público que esteja sendo submetido a correi-
ção, sindicância ou processo administrativo disciplinar, 
quando cabível; 
III – acompanhar o estágio probatório dos membros da 
Defensoria Pública do Estado; 
IV – apresentar ao Defensor Público Geral, em janeiro de 
cada ano, relatório das atividades desenvolvidas no ano 
anterior; 
V – receber e processar as representações contra os 
membros e servidores da Defensoria Pública do Estado, 
encaminhando-as, com parecer, ao Conselho Superior; 
VI – propor a instauração de processo disciplinar contra 
membros e servidores da Defensoria Pública do Estado; 
VII – propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior 
a suspensão do estágio probatório de membro da Defen-
soria Pública do Estado; 
VIII – propor ao Defensor Público Geral, para deliberação 
do Conselho Superior, a exoneração dos membros da 
Defensoria Pública que não cumprirem os requisitos ava-
liados durante o estágio probatório; 
IX – baixar normas, no limite de suas atribuições, visando 
à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da 
Defensoria Pública, resguardada a independência funci-
onal de seus membros; 
X – manter atualizados os assentamentos funcionais e os 
dados estatísticos de atuação dos membros da Defenso-
ria Pública, para efeito de aferição de merecimento; 
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XI – expedir recomendações aos membros da Defensoria 
Pública sobre matéria afeta à competência da Correge-
doria Geral da Defensoria Pública; 
XII – elaborar o Regimento Interno da Corregedoria Geral 
e modificá-lo, em ambos os casos, com aprovação do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado; 
XIII – indicar ao Defensor Público Geral, para nomeação, 
os Defensores Públicos Subcorregedores Gerais; 
XIV – propor ao Conselho Superior a regulamentação do 
estágio probatório dos Defensores Públicos; 
XV – elaborar parecer nas alterações de atribuições das 
Defensorias Públicas; 
XVI – desempenhar outras atribuições previstas em lei ou 
nos regulamentos da Defensoria Pública; 
XVII – Comparecer, na condição de membro nato, às reu-
niões do Conselho Superior da Defensoria Pública. 
        

SEÇÃO II 
Dos Subcorregedores Gerais 

 
Art. 4º. São atribuições dos Subcorregedores Gerais: 
I – assessorar o Corregedor Geral no desempenho de 
suas funções; 
II – realizar correições e inspeções nos órgãos de atua-
ção, mediante delegação do Corregedor-Geral; 
III – presidir procedimentos administrativos disciplinares, 
quando designado pelo Corregedor Geral; 
IV – manifestar-se e exarar pareceres em expedientes 
administrativos ou procedimentos administrativos disci-
plinares; 
V – atender ao público e receber representações contra 
membro da Defensoria Pública, remetendo-as ao Corre-
gedor Geral que deliberará pela abertura de procedi-
mento administrativo ou arquivamento das mesmas; 
VI – propor ao Corregedor Geral a expedição de atos vi-
sando à regularidade e o aperfeiçoamento dos serviços 
da Defensoria Pública; 
VII – acompanhar e orientar o estágio probatório dos 
membros da Defensoria Pública do Estado; 
VIII – desempenhar outras atribuições previstas em lei ou 
por delegação do Corregedor Geral; 
IX – substituir, por designação do Defensor Público Ge-
ral, o Corregedor Geral em suas faltas e impedimentos. 
 

SEÇÃO III 
Da Secretaria Geral 

 
Art. 5º. A Secretaria Geral da Corregedoria Geral da De-
fensoria Pública terá como atribuições, dentre outras: 
I – receber as correspondências, requerimentos, docu-
mentos e expedientes, encaminhando-os aos setores 
competentes; 
II – emitir ofícios, comunicações, ordens internas de ser-
viço, memorandos, atos e demais expedientes, por or-
dem do Corregedor Geral; 
III – manter atualizados os assentamentos funcionais dos 
Defensores Públicos; 
IV – cumprir, atender e encaminhar os despachos do Cor-
regedor Geral e dos Subcorregedores Gerais; 
V – atender ao público, tomando por termo as declara-
ções de interesse da Corregedoria Geral; 
VI – providenciar a aquisição de materiais e equipamen-
tos necessários ao desempenho das atividades do órgão; 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS IN-

TERNOS 
 

SEÇÃO I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 6º. O expediente da Corregedoria Geral será enca-
minhado pela Secretaria Geral da Corregedoria, para 
despacho pelo Corregedor Geral. 
        
Art. 7º. A triagem preliminar, superficial e sumária da cor-
respondência recebida pela Corregedoria Geral será da 
competência da Secretaria Geral. 
 
Art. 8º. As correspondências de cunho pessoal e particu-
lar serão encaminhadas diretamente aos seus destinatá-
rios. 
 

SEÇÃO II 
Dos atos da Corregedoria Geral 
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Art. 9º. O Corregedor Geral baixará atos normativos, no 
limite de suas atribuições, visando à regularidade e ao 
aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, 
resguardada a independência funcional de seus mem-
bros. 
 
Art. 10. Os atos destinados à regulamentação de proce-
dimentos funcionais e de administração da Corregedoria 
Geral, assim como dos órgãos de atuação da Defensoria 
Pública, a serem observados pelos membros da Institui-
ção, terão numeração em série crescente, devendo o res-
pectivo número ser precedido da sigla da Corregedoria 
Geral da Defensoria Pública – CGDP e seguido dos dois 
últimos algarismos correspondentes ao ano em que fo-
rem emitidos, separados por barra. 

 
Parágrafo único. Os atos conterão: 
I – título; 

II – ementa; 
III – referências aos dispositivos legais que os 

fundamentam; 
IV – razões que os determinaram; 

V – texto dispositivo, organizado em artigos, parágrafos, 
incisos e alíneas; 

VI – data, local e assinatura. 
 

Art. 11. As portarias destinam-se à instauração de expe-
dientes previstos em lei. 

 
Art. 12. Os ofícios, de caráter individual ou circular, são 
expedientes destinados às comunicações de rotina, den-
tre elas informações, encaminhamentos, solicitações, re-
quisições e notificações, adotando sistema de numera-
ção assemelhados ao dos atos. 

       
Art. 13. Os despachos ordinatórios destinam-se ao im-
pulso dos expedientes administrativos e outros atos de 
rotina. 

       
Art. 14. As decisões são atos deliberativos, destinadas à 
resolução dos procedimentos ou ao encaminhamento da 
matéria à autoridade competente. 

 

Art. 15. A comunicação dos expedientes da Corregedoria 
Geral poderá ser efetuada por meio eletrônico com soli-
citação de confirmação de recebimento. 

 
Art. 16. A Corregedoria Geral manterá registros de suas 
atividades por meio de livros, arquivos em papel ou meio 
eletrônico e prontuários, obedecidas as normas estabe-
lecidas neste Regimento Interno e em ato do Corregedor 
Geral. 

 
Parágrafo único. É facultada a substituição dos livros 
por sistema informatizado de registro, obedecida a clas-
sificação do artigo anterior, desde que assegurada sua 
inviolabilidade e imutabilidade dos assentamentos. 

 
SEÇÃO III 

Dos livros e arquivos 
 

Art. 17. São livros obrigatórios da Corregedoria Geral; 
I – Registro de Averiguações Preliminares; 
II – Registro de Sindicância; 
III – Registro de Processos Administrativos Disciplinares;     
IV – Registro de carga de feitos da Corregedoria Geral 
aos Interessados; 
V – Registro de atos; 
VI – Registro de Portarias; 
VII – Registro de Ofícios; 
VIII – Registro de Inspeção e Correições. 

 
Art. 18. Os assentamentos funcionais dos membros da 
Defensoria Pública, os procedimentos Administrativos e 
demais documentos afetos à Corregedoria Geral serão, 
após sua tramitação, organizados em arquivo, segundo 
as normas deste Regimento Interno e atos do Correge-
dor-Geral. 

 
SEÇÃO IV 

Dos assentamentos funcionais 
 

Art. 19. Os assentamentos funcionais objetivam retratar 
a exata posição e evolução dos membros da Defensoria 
Pública na carreira e permitir a aferição do seu mereci-
mento. 
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Art. 20. Os assentamentos funcionais de interesse ao 
acompanhamento e registro da carreira, serão arquiva-
dos em pastas individuais. 

 
Parágrafo único. Nos assentamentos funcionais deve-
rão constar: 
I – nome, identificação funcional, data da nomeação, da 
posse, do exercício e classificação no concurso, comarca 
para a qual foi designado inicialmente, primeira titulari-
dade, data de aprovação do estágio probatório; 
II – promoções; 
III – remoções e permutas; 
IV – reintegração, reversão e aproveitamento; 
V – faltas cometidas, sanções disciplinares recebidas e 
reabilitações; 
VI – afastamentos previstos em lei; 
VII – menção elogiosa expressa em sentenças, votos, 
acórdãos, citações doutrinárias e termos correicionais 
(Alterado pela Resolução nº 12/2019-CSDPE/AM, publi-
cada no DOE/DPE em 16.5.2019) 
VIII – publicação de livros, monografias ou artigos jurídi-
cos e premiação em concursos jurídicos; 
IX – participação como tesista, debatedor ou expositor 
em seminários, congressos, painéis e encontros que di-
gam respeito às atividades desenvolvidas pela Defenso-
ria Pública; 
X – cursos de que tenha participado tais como especiali-
zações, mestrados e doutorados na área jurídica; 
XI – agraciamento com medalhas oficiais, comendas ou 
títulos por serviços prestados em favor da comunidade 
onde atua e que digam respeito às atividades desenvol-
vidas pela Defensoria Pública; 
XII – outras informações pertinentes à vida funcional. 

  
Art. 21. As informações pessoais constantes dos assen-
tamentos funcionais são sigilosas, facultando-se o seu 
conhecimento, além do interessado ou seu procurador, 
aos membros da Corregedoria Geral, da Defensoria Pú-
blica Geral e ao Conselho Superior da Defensoria do Es-
tado. 

 
CAPÍTULO V 

DO REGIME DISCIPLINAR 
 

SEÇÃO I 
Das disposições preliminares 

 
Art. 22. A atividade funcional dos membros ou servidores 
da Defensoria Pública está sujeita a: 

I – inspeções; 
II – correições ordinárias e extraordinárias. 

 
Art. 23. Qualquer pessoa poderá reclamar ao Corregedor 
Geral sobre abusos, erros, omissões ou conduta incom-
patível de membro ou servidor da Defensoria Pública. 
 
Art. 24. Qualquer pessoa ou autoridade poderá reclamar 
a apuração de responsabilidade de Defensor Público do 
Estado, pessoalmente ou mediante representação es-
crita dirigida ao Corregedor Geral. 
 

SEÇÃO II 
Da inspeção permanente 

 
Art. 25. A inspeção permanente será exercida pelo Cor-
regedor Geral ou pelos Subcorregedores, por meio da 
observância da conduta e do desempenho das atividades 
funcionais dos Defensores Públicos. 
 
Art. 26. O Corregedor Geral, de ofício ou à vista das apre-
ciações sobre a atuação dos membros da Instituição, fará 
aos Defensores Públicos oralmente ou por escrito, em 
caráter reservado, as orientações ou observações que 
julgar cabíveis, dando-lhes ciência dos elogios e man-
dando consignar em seus assentamentos as devidas 
anotações. 

 
SEÇÃO III 

Das visitas de inspeção 
 
Art. 27. A inspeção consiste no comparecimento pessoal 
do Corregedor Geral ou Subcorregedores aos órgãos de 
atuação da Defensoria Pública, tendo por finalidade a ve-
rificação da sua organização administrativa, a aferição do 
acúmulo de serviço, das condições de trabalho, bem 
como do desempenho das funções exercidas pelos mem-
bros e servidores da Defensoria Pública. 
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Parágrafo único. A inspeção será realizada a critério do 
Corregedor Geral e independente de prévio aviso. 
 
Art. 28. Da inspeção será lavrado relatório reservado, no 
qual constarão, além de outros que o Corregedor-Geral 
entender necessário, os seguintes dados: 
I – a Defensoria Pública inspecionada, a data de sua re-
alização e os membros e servidores da Corregedoria Ge-
ral que dela participaram; 
II – os Defensores Públicos que estejam ali exercendo 
suas funções e local de residência; 
III – o horário e forma de atendimento ao público, a exis-
tência de arquivos atualizados da respectiva Defensoria 
Pública e as condições das instalações físicas do ambi-
ente de trabalho; 
IV – a quantidade de autos existentes com vista em ga-
binete e no cartório; 

V – a quantidade de iniciais para ajuizamento; 
VI – a data da última visita do Defensor Público a estabe-
lecimento prisional, quando for o caso; 
VII – as informações obtidas junto às autoridades e ser-
vidores das instituições vinculadas às atividades da De-
fensoria Pública; 
VIII – as sugestões eventualmente apresentadas pelo 
Defensor Público e as orientações que lhe forem feitas 
pela Corregedoria Geral. 
 
Art. 29. Verificada a existência de indícios de violação de 
dever funcional por membro da Defensoria Pública, o 
Corregedor Geral adotará as providências que o caso 
exigir, observado o capítulo VI deste Regimento. (Alte-
rado pela Resolução nº 039/2014, publicada no Diário 
Oficial do Estado do Amazonas em 06.08.2014). 
 

SEÇÃO IV 
Da correição ordinária 

 
Art. 30. A correição ordinária será efetuada pelo Corre-
gedor-Geral e pelos Subcorregedores, mediante delega-
ção, por meio de portaria interna, tendo por objetivo veri-
ficar a regularidade do serviço, a eficiência, a assiduidade 
e o cumprimento dos deveres e vedações legais pelos 
membros da Defensoria Pública do Estado. 
 

Art. 31. Na correição poderão ser examinados, além dos 
documentos previstos no art. 37, § 2º deste regimento, 
processos judiciais ou procedimentos administrativos, 
por amostragem, a fim de ser verificada a qualidade téc-
nica das manifestações dos membros da Defensoria Pú-
blica que neles tenham atuado. 
 
Art. 32. Dos trabalhos de correição será elaborado um 
relatório circunstanciado com os dados indicados no ar-
tigo 29 deste regimento fazendo-se menção às providên-
cias de caráter disciplinar e administrativo adotadas, 
além de outros dados, a critério do Corregedor-Geral. 
 
Art. 33. Verificada a existência de violação de dever fun-
cional por membro da Defensoria Pública, o Corregedor 
Geral proporá o procedimento disciplinar que a circuns-
tância exigir. 
 
Art. 34. Com fundamento nas observações feitas na cor-
reição, o Corregedor Geral expedirá recomendação, de 
caráter administrativo, aos membros e servidores da De-
fensoria Pública. 
 

SEÇÃO V 
Da correição extraordinária 

 
Art. 35. A correição extraordinária efetuada nos órgãos 
de atuação e execução da Defensoria Pública será reali-
zada, de ofício, pelo Corregedor Geral, por determinação 
do Defensor Público Geral ou recomendação do Conse-
lho Superior, sempre que conveniente. 
§ 1º. Aplica-se à correição extraordinária, no que couber, 
as disposições relativas à correição ordinária e inspe-
ções. 
§ 2º. Concluída a correição, o Corregedor Geral comuni-
cará ao Defensor Público Geral do Estado, em expedi-
ente reservado, a ocorrência de violação de deveres fun-
cionais, acaso verificada, por parte do Defensor Público, 
para providências cabíveis. 
 

SEÇÃO VI 
Disposições gerais 
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Art. 36. A realização de inspeção ou correição ordinária 
em Defensoria Pública não impede a realização de even-
tual correição extraordinária posterior, nem fica prejudi-
cada pela realização anterior desta. 
§ 1º. O membro da Instituição que estiver exercendo suas 
funções no órgão de atuação em que for procedida a ins-
peção ou correição deverá colaborar com as providên-
cias adequadas para a realização dos trabalhos de ins-
peções ou correições. 
§ 2º. Por ocasião da inspeção ou correição, poderá o Cor-
regedor Geral ou Subcorregedores examinar e recolher 
quaisquer livros, pastas, papéis, documentos, procedi-
mentos, autos e arquivos em papel ou meio eletrônico 
que se encontrem no local inspecionado, lavrado o cor-
respondente auto de recolhimento, cientificando-se o De-
fensor Público titular ou designado acerca do ato. 
 

 
CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES 
 

SEÇÃO I 
Das disposições preliminares 

 
Art. 37. Compete ao Corregedor Geral instaurar sindicân-
cias e propor a instauração de processo administrativo 
disciplinar contra membros e servidores da Defensoria 
Pública do Estado. 
 
Parágrafo único. Não será instaurado qualquer procedi-
mento disciplinar com base unicamente em denúncia 
anônima. 
 
Art. 38. A sindicância e o processo administrativo disci-
plinar são sigilosos, não podendo ter acesso aos autos 
nenhuma outra pessoa, além da comissão processante, 
do processado e seu procurador, assegurados os direitos 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a ser 
exercida pessoalmente, por procurador ou defensor le-
galmente constituído. 
 

Art. 39. Nenhuma sanção será aplicada a membro ou 
servidor da Defensoria Pública sem que lhe seja facul-
tado o direito à ampla defesa e obedecido o devido pro-
cesso legal. 
 
Art. 40. O Corregedor Geral, antes da deflagração de sin-
dicância ou proposição de processo administrativo disci-
plinar, poderá autuar expediente de averiguação prelimi-
nar, nos casos de pequena gravidade, de caráter mera-
mente informativo, visando a dar oportunidade ao inte-
ressado para se manifestar acerca de fato ou irregulari-
dade no serviço. 
 
Parágrafo único. Após a autuação da reclamação, infor-
mação ou pedido de esclarecimentos, o membro ou ser-
vidor da Defensoria Pública será cientificado acerca do 
fato, podendo manifestar-se por escrito no prazo de 10 
(dez) dias. 
 
Art. 41. Apresentada a manifestação, ou decorrido o 
prazo mencionado, o Corregedor Geral poderá: 
I – determinar as diligências que entender convenientes; 
II – arquivar o expediente administrativo de averiguação 
preliminar; 
III – instaurar sindicância ou propor a instauração de pro-
cesso administrativo disciplinar ao Defensor Público Ge-
ral. 
 
Parágrafo único. Em todas as hipóteses previstas nos 
incisos I, II e III deste artigo, o membro ou servidor da 
Defensoria Pública interessado será cientificado da deci-
são. 
 

SEÇÃO II 
Da sindicância e do processo administrativo disci-

plinar 
 
Art. 42. A sindicância e o processo administrativo disci-
plinar observarão as regras constantes do Art. 134 da 
LCF 80/94 e das seções I e II do Capítulo II do Título X 
da LCE 01/90, podendo a Corregedoria Geral baixar, 
através de ato próprio, manual de procedimentos para 
instrução dos referidos processos apuratórios. 
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SEÇÃO III 
Da verificação da incapacidade física ou mental do 

membro da Defensoria Pública 
 
Art. 43. O Corregedor Geral da Defensoria Pública, de 
ofício, por proposta do Defensor Público Geral ou do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, por decisão da 
sua maioria simples, determinará a instauração de verifi-
cação para apurar a incapacidade física ou mental de 
membro da Defensoria Pública. 
 
Parágrafo único. A verificação da incapacidade física ou 
mental poderá ocorrer incidentalmente em sindicância ou 
procedimento administrativo disciplinar. 
 
Art. 44. Havendo fundados indícios de incapacidade fí-
sica ou mental de membro da Defensoria Pública, apura-
dos na verificação, o Corregedor Geral representará ao 
Conselho Superior objetivando a suspensão do exercício 
funcional. 
 
Art. 45. Recebida a representação, havendo fundados in-
dícios de incapacidade física ou mental de membro da 
Defensoria Pública, o Conselho Superior determinará a 
instauração de Processo de Verificação de Incapacidade, 
suspendendo-se o andamento de qualquer outro proce-
dimento punitivo contra o Defensor Público, independen-
temente da suspensão do exercício funcional. 
 
Art. 46. O Processo de Verificação de Incapacidade será 
dirigido por comissão composta por três Defensores Pú-
blicos estáveis, entre eles o Corregedor Geral da Defen-
soria Pública, que o presidirá e seguirá o procedimento 
previsto para o procedimento administrativo sumário. 
 
Art. 47. A Comissão submeterá o membro da Defensoria 
Pública a Junta Médica Oficial, que deverá concluir pela 
possibilidade ou impossibilidade de o mesmo continuar 
no exercício regular de suas funções, por incapacidade 
física ou mental. 
 
Art. 48. Negada a incapacidade física ou mental, o mem-
bro da Defensoria Pública reassumirá, imediatamente, o 
exercício das funções. 

 
Art. 49. Comprovada a incapacidade física ou mental, a 
Comissão elaborará relatório conclusivo e remeterá os 
autos ao Defensor Público Geral, para que expeça o ato 
de aposentadoria por invalidez. 
 

 
CAPÍTULO VII 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 
 
Art. 50. A partir da data em que o Defensor Público de 
Classe Inicial entrar em exercício, e durante o prazo de 
efetivo exercício de 03 (três) anos, ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual será apurada a conveniência 
de sua confirmação na carreira. 
 
Art. 51. O procedimento para a confirmação na carreira 
obedecerá o previsto em provimento específico para tal 
fim, a ser expedido pelo Conselho Superior, por iniciativa 
da Corregedoria Geral. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 52. O Corregedor Geral poderá, sempre que enten-
der necessário à dinamização e especialização dos en-
cargos da Corregedoria Geral, propor emendas a este 
Regimento Interno. 
 
Art. 53. O Corregedor Geral editará os atos complemen-
tares necessários ao cumprimento deste Regimento In-
terno. 
 
Art. 54. Os casos omissos ou previstos neste Regimento 
serão resolvidos pelo Corregedor Geral da Defensoria 
Pública. 
 
Art. 55. Este Regimento Interno entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio. 
 
Art. 56. Aos integrantes da Corregedoria, Defensores e 
servidores, compete guardar sigilo sobre as informações 
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constantes dos procedimentos que nela tramitam, às 
quais tenham acesso por conta do exercício de suas atri-
buições. 

 
Manaus, AM, 11 de março de 2020. 

 
 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO 
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 002/2013-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA V) 

Regulamenta o Regime de Plantão 
dos Defensores Públicos do 
Estado do Amazonas 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais,  

CONSIDERANDO a necessidade de garantir o pleno 
acesso à prestação jurisdicional das medidas de caráter 
urgente, aos hipossuficientes; 

CONSIDERANDO a natureza ininterrupta da prestação 
jurisdicional decorrente da Emenda Constitucional n. 
45/2004; 

CONSIDERANDO os princípios constitucionais da 
impessoalidade e do defensor público natural como 
garantia da cidadania; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o 
serviço do Plantão no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO o Poder Normativo do Conselho 
Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
na forma dos artigos 11 e 18 inciso I da Lei Complementar 
Estadual 01/90; 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior 
em Reunião Ordinária realizada em 22 de janeiro de 2013 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Art. 1º O plantão de atendimento da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas no âmbito da 1.ª e 2.ª 
Instâncias da Comarca de Manaus e nas cidades sedes 
dos Polos de Atendimento do Interior funcionarão fora do 
expediente forense regular, inclusive nos finais de 
semana, nos feriados, nos pontos facultativos e no 
recesso forense, em regime ininterrupto. (Alterado pela 
Resolução nº 004/2020-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 4.2.2020) 

Parágrafo único. No período de 20 de dezembro a 06 de 
janeiro, em razão da suspensão do expediente forense e 
da prestação da jurisdição em regime de plantão, de 
acordo com a Resolução n.º 08, de 29/11/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas também funcionará em regime de 
plantão na Comarca de Manaus e nas cidades sedes dos 
Polos de Atendimento do Interior. (Alterado pela 
Resolução nº 004/2020-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 4.2.2020)  

 
Art. 2º O Defensor Público Geral da Defensoria Pública 
do Estado editará ato definindo os locais e horários de fun-
cionamento do plantão na Comarca de Manaus. (Alterado 
pela Resolução nº 004/2020-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 4.2.2020) 
Parágrafo único. Nas cidades sedes do polo de atendi-
mento do interior, o Defensor Público Geral editará ato de-
finindo os locais e horários de funcionamento do plantão 
respectivo, ouvido o Coordenador do Polo de Atendimento 
do Interior. (Incluído pela Resolução nº 004/2020-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 4.2.2020) 

Art. 3º Os Defensores Públicos designados para o 
Plantão da Defensoria Pública do Estado não se 
afastarão de suas atividades nos locais em que estão 
lotados, recebendo gratificação pela prestação de serviço 
especial, nos termos de ato a ser expedido pelo Defensor 
Público-Geral, observando-se a Resolução nº 023/2013-
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CSDPE/AM. (Alterado pela Resolução nº 014/2017-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 1.8.2017) 

Art. 4º O suporte de pessoal do plantão da Defensoria 
Pública do Estado será dado por servidores indicados 
pelos Defensores plantonistas e designados pelo 
Defensor Público Geral. 

§1º Os servidores mencionados no caput não se 
afastarão de suas atividades nos locais em que estão 
lotados, recebendo Adicional por desempenho de 
atividade técnica especial, no nível 4, previsto no Anexo 
XII, da Lei Ordinária estadual nº 4.077, de 11 de setembro 
de 2014. (Alterado pela Resolução nº 015/2019-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 17.6.2019) 

§2º A distribuição da carga horária e o revezamento dos 
servidores designados para o plantão será disciplinado 
em Portaria do Defensor Público Geral. 

§3º Serão disponibilizados para a Central de Plantão um 
veículo e um motorista, designado pelo Defensor Público-
Geral, além de outros equipamentos adequados à 
necessidade dos serviços. (Alterado pela Resolução nº 
014/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
1.8.2017). 

§4º O grupo de apoio ao plantão nas cidades sedes dos 
Polos do Interior serão indicados pelos coordenadores do 
polo. (Incluído pela Resolução nº 004/2020-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 4.2.2020) 

Art. 5º O plantão da Defensoria Pública do Estado 
instituído por esta Resolução assegurará a prestação da 
assistência jurídica quando necessárias medidas de 
caráter urgente. 

Art. 6º Como medidas de caráter urgente, devem ser 
entendidas aquelas que, independentemente de sua 
natureza (cível, criminal ou família), não possam 
aguardar o expediente forense regular, sob pena de 
prejuízos graves ou de difícil reparação, além do 
acompanhamento às audiências de custódia. (Alterado 
pela Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 1.8.2017) 

§1º Nos casos de urgência, que serão atendidos 

independentemente de agendamento ou distribuição de 
senha, os órgãos de atuação com atribuição natural para 
a causa deverão propor a medida judicial cabível ainda 
que, em razão do horário, deva ser protocolada no 
plantão judicial, desde que o assistido procure a unidade 
até o encerramento do expediente regular e esteja 
munido da documentação necessária. (Incluído pela 
Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 1.8.2017). 

§2º Caberá ao Defensor Público plantonista acompanhar 
todas as medidas propostas no plantão judicial, bem 
como adotar os atos necessários ao bom andamento do 
feito, inclusive os recursais, ainda que tenham sido 
promovidos por unidade de atendimento. (Incluído pela 
Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 1.8.2017). 

 

Art. 7º A atribuição dos Defensores Públicos designados 
para os períodos de plantão é de natureza funcional, 
excluída a de qualquer outro órgão de execução, que não 
o de origem, para propor medidas de urgência.  

Parágrafo único. As medidas adotadas pelo Defensor 
Público durante o plantão da Defensoria Pública do 
Estado, não o vinculam ao respectivo atendimento.  

Art. 8º O plantão dos Defensores Públicos obedecerá ao 
regime de rodízio semanal, exceto durante o recesso 
forense, quando o regime será de rodízio a cada 03 (três) 
dias. (Alterado pela Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 1.8.2017). 

 
Art. 9º A escala de plantão dos Defensores Públicos da 
Comarca de Manaus será elaborada pelo Defensor Pú-
blico-Geral, que baixará o ato de designação, com ante-
cedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, discipli-
nando semestralmente o rodízio do plantão no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado, sendo devidamente publi-
cada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública. 
(Alterado pela Resolução nº 004/2020-CSDPE/AM, publi-
cada no DOE/DPE em 4.2.2020) 
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§1º A escala de plantão dos Defensores Públicos do Polo 
de Atendimento do Interior será elaborada pelo Defensor 
Público Geral, ouvido o respectivo Coordenador, que bai-
xará o ato de designação, com antecedência mínima de 
60 (sessenta) dias, disciplinando mensalmente o rodízio 
do plantão no âmbito da sua regional, sendo devidamente 
publicada no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pú-
blica. (Alterado pela Resolução nº 004/2020-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 4.2.2020) 
§2º Os plantões referidos no parágrafo anterior serão or-
ganizados pelo Coordenador do Polo de Atendimento e 
oferecidos aos Defensores Públicos interessados inte-
grantes do referido Polo, tendo preferência os mais anti-
gos, e, havendo recusa, observar-se-á a lista de antigui-
dade em ordem decrescente. (Alterado pela Resolução nº 
004/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
4.2.2020) 
§3º O Defensor Público plantonista no Polo de Atendi-
mento prestará atendimento em todas as áreas de atua-
ção da Defensoria Pública. (Alterado pela Resolução nº 
004/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
4.2.2020) 
§4º O Defensor Público escalado poderá permutar, desde 
que apresente ao Defensor Público-Geral, em conjunto 
com seu substituto, manifestação expressa. (Alterado 
pela Resolução nº 004/2020-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 4.2.2020) 

§5º Não serão escalados para o plantão de que trata esta 
Resolução os membros e servidores da Defensoria 
Pública com afastamentos legais concedidos, na forma 
da regulamentação vigente. (Incluído pela Resolução nº 
014/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
1.8.2017) 

 
§6º Evitar-se-á, quando da elaboração da elaboração da 
escala,  que o membro seja novamente designado para 
exercer seu plantão, antes de outros membros, em perí-
odos nos quais recaiam feriados ou pontos facultativos. 
(Alterado pela Resolução nº 003/2019-CSDPE/AM, publi-
cada no DOE/DPE em 22.3.2019) 

§7º O Defensor Público escalado poderá permutar, desde 
que apresente ao Defensor Público-Geral, em conjunto 
com seu substituto, manifestação expressa. (Alterado 

pela Resolução nº 003/2019-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 22.3.2019) 

 

§8º A ausência do Defensor Público escalado para o 
plantão disciplinado por esta Resolução só será admitida 
nas hipóteses legais, mediante comunicação expressa à 
Corregedoria Geral e comprovação de sua ocorrência. 
(Incluído pela Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 1.8.2017) 

 

§9º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 
003/2019-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
22.3.2019)  

 

§10. Ficam excluídos da escala de plantão o Defensor 
Público-Geral, o Subdefensor Público-Geral, o 
Corregedor-Geral, os Subcorregedores, os Diretores e 
demais Defensores Públicos afastados das funções.  
(Incluído pela Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 1.8.2017) 

 

Art. 10. REVOGADO - (Revogado pela Resolução nº 
004/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
4.2.2020). 

 

Do funcionamento do plantão 

 

Art. 11. REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 
004/2020-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
4.2.2020) 

Parágrafo único. REVOGADO (Revogado pela 
Resolução nº 014/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 1.8.2017) 

Art. 12. Depois de adotada a medida cabível, e tão logo 
se inicie o expediente regular da Defensoria Pública, o 
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atendimento será encaminhado para o órgão de atuação 
com atribuição para o caso.  

Art. 13. A Defensoria Pública do Estado disponibilizará 
para o assistido serviço de atendimento telefônico 
gratuito que funcionará ininterruptamente durante o 
plantão da Defensoria Pública do Estado, divulgando-o 
perante os meios de comunicação de massa. 

Parágrafo único. Para o Defensor Público será 
disponibilizado um telefone celular que permanecerá sob 
a sua responsabilidade e ininterruptamente ligado para 
que possa ser contatado rapidamente, na hipótese de 
não se encontrar na central do plantão. 

Art. 14. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor 
Público Geral e pela Corregedoria Geral da Defensoria 
Pública do Estado, no âmbito de suas respectivas 
atribuições.  

Art. 15. A presente Resolução entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

 

Publique-se e cumpra-se. 

Manaus, AM, 11 de março de 2020. 

. 

RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 
 

RESOLUÇÃO Nº 012/2016-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA V) 

 

Dispõe sobre a concessão de 
férias aos Membros da 
Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas 
atribuições legais,  

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que 
devem nortear a administração pública (art.37 da CF/88); 

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 a necessidade de atualização dos 
procedimentos estabelecidos na RESOLUÇÃO Nº 
017/2013-CSDPE/AM. 

CONSIDERANDO o art. 68, da LC n.º 01/90, com redação 
dada pela  LC n.º 134/2015, que assegurou aos membros 
da Defensoria Pública o direito a todas as formas de 
retribuição previstas em favor dos membros da 
magistratura correlata, nos termos do artigo 134, § 4.º da 
Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a 
concessão e exercício do direito a férias dos membros da 
Defensoria Pública, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A concessão de férias aos Defensores Públicos do 
Estado do Amazonas, a elaboração da escala anual e as 
hipóteses de antecipação, transferência e adiamento da 
época de fruição do direito, anteriormente reguladas pela 
Resolução Nº 017/2013-CSDPE/AM, passam a observar 
o disposto nesta Resolução. 

 

Art. 2º Os membros da Defensoria Pública terão direito a 
férias anuais individuais por 60 (sessenta) dias, 
consecutivos ou não. 

§1º O Membro poderá requerer a conversão em pecúnia 
de 1/3 de suas férias anuais individuais. (Renumerado 
pela Resolução nº 033/2019-CSDPE/AM, publicada no 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2020 Ano 5, Edição 1.190 Pág. 15/18 

 

 

 

 

DOE/DPE em 1º.11.2019). 

§2º A vantagem de que trata o § 4º do art. 74 da Lei 
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 
1990, será de 1/2. (Incluído pela Resolução nº 
033/2019-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
1º.11.2019). 

 

Art. 3º O direito às férias será adquirido após o primeiro 
ano de efetivo exercício no cargo, e os exercícios 
subsequentes serão considerados de acordo com o ano 
civil correspondente, vedada a sua concessão com 
referência a períodos não adquiridos. 

 

Art. 4º As férias anuais serão previstas em escala anual, 
para execução no exercício seguinte, cabendo sua 
publicação ao Defensor Público-Geral, através de portaria, 
em atenção às exigências do serviço, adotando-se os 
seguintes procedimentos: 

I – para a elaboração da escala, os membros da 
Defensoria Pública encaminharão requerimento ao 
Defensor Público-Geral, de janeiro até o dia 10 de outubro 
do ano anterior à sua referência. 

II – os requerimentos serão reunidos em processo único 
na Diretoria Administrativa para elaboração da proposta 
de escala até o último dia útil do mês de novembro. 

III – ocorrendo divergência entre o requerimento e a 
proposta de escala, em face do disposto nesta Resolução, 
a Diretoria Administrativa notificará o Defensor Público 
interessado que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar defesa do seu período proposto; 

IV – até o último dia útil do mês de novembro a Diretoria 
Administrativa encaminhará a proposta ao Defensor 
Público-Geral, que, apreciando as manifestações 
porventura oferecidas pelos Defensores Públicos, 
aprovará a escala anual de férias no decurso do mês de 
dezembro. 

Parágrafo único. O membro que optar por converter em 
pecúnia 1/3 (um terço) do período de férias a que fizer jus, 
deverá manifestar a citada opção, no momento da 

elaboração da escala anual de férias, oportunidade em 
que também indicará o usufruto dos dias remanescentes. 
(Incluído pela Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/AM em 25.7.2018) 

 

Art. 5º A escala anual de férias dos Defensores Públicos 
será organizada com observância do disposto no artigo 4.º 
desta Resolução, aplicando-se os seguintes critérios para 
definição do período de exercício do direito, na hipótese 
de pedidos idênticos: 

I – a antiguidade da formulação do requerimento;  

II – a preferência, sucessivamente, do Defensor Público:  

a) mais antigo na classe;  

b) mais antigo na carreira;  

c) com maior tempo no serviço público; 

d) com maior tempo sem usufruição de férias ou licença; 

e) mais idoso;  

Parágrafo único. Havendo Defensores Públicos da 
mesma família, estes poderão manifestar sua preferência 
em requerimento conjunto, no prazo e forma prevista no 
artigo 4º, se disto não resultar prejuízo para o serviço 
público. 

 

Art. 5º-A A Escala anual de férias deverá indicar o mês 
em que o membro perceberá a conversão em pecúnia do 
1/3 de suas férias do exercício, podendo o desembolso 
ser dividido em 02 (duas) parcelas a critério da 
Administração, observada a disponibilidade orçamentário-
financeira da Instituição. (Incluído pela Resolução nº 
016/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
25.7.2018) 

 

Art. 6º É vedada a concessão de férias concomitantes a 
mais da metade dos Membros que desempenhem suas 
funções perante o mesmo Núcleo, Unidade 
Descentralizada ou Comarca do Interior do Estado. 

§1º É vedada a concessão de férias para mais de 30% 
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(trinta por cento) dos Defensores Públicos em cada 
período mensal. 

§2º A Diretoria Administrativa certificará nos autos do 
processo administrativo de férias quando mais da metade 
dos membros do mesmo Núcleo, Unidade 
Descentralizada ou Comarca do Interior do Estado, 
solicitar férias em períodos concomitantes. 

§3º Na hipótese de preferência quanto ao mês de 
usufruição de férias em percentual superior ao que trata o 
caput, serão utilizados os critérios de desempate do art. 
5.º. 

 

Art. 7º É permitido o fracionamento da fruição das férias, 
desde que respeitado o período mínimo de 15 (quinze) 
dias, ainda que resultantes do somatório de quantidades 
inferiores de dias de férias não usufruídas. (Alterado pela 
Resolução nº 006/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 21.3.2017) 

Parágrafo único. Nas hipóteses em que o membro optar 
por converter em pecúnia 1/3 (um terço) do período de 
férias anual, fica permitido o fracionamento da fruição de 
férias em períodos mínimos de 10 (dez) dias. (Incluído 
pela Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 25.7.2018) 

 

Art. 8º A aprovação da escala anual de férias importa a 
concessão do direito de afastamento na época fixada, e 
sua alteração, com adiamento ou antecipação do período 
preestabelecido, dependerá de decisão do Defensor 
Público-Geral, podendo ocorrer por interesse do Defensor 
Público ou por imperiosa necessidade do serviço, 
aplicando-se a seguinte disciplina:  

I – pedido de adiamento de férias indicadas na escala por 
interesse do Defensor Público deverá ser formalizado com 
a necessária justificativa e antecedência mínima de 30 
(trinta) dias do início do período previsto;  

II – o pedido de antecipação na escala de férias, somente 
cabível em se tratando de período já adquirido, dependerá 
da aceitação, pelo Defensor Público-Geral dos motivos 
alegados;  

III – poderão ainda ser adiadas ou antecipadas na escala 
das férias dos Defensores Públicos, nas seguintes 
hipóteses:  

a) licença para tratamento da saúde;  

b) licença para acompanhar tratamento de saúde em 
pessoa da família;  

c) licença à gestante 

d) licença-paternidade; 

e) licença ao adotante; 

f) afastamento por motivo de falecimento de cônjuge, 
companheiro, ascendente, madrasta, padrasto, filhos, 
enteados, menores sob guarda, tutela e irmão.  

 

Art. 9º O período de férias, uma vez deferido e não 
transferido ou antecipado, deverá transcorrer de forma 
integral, somente admitindo sua suspensão ou 
interrupção nos casos abaixo: 

I – a pedido, por supremacia do interesse público, 
mediante requerimento devidamente fundamentado; 

II – de ofício, por interesse público, devidamente 
fundamentado, pelo Defensor Público-Geral. 

 

Art. 10. É vedado o gozo de férias concomitante do 
Defensor Público com o respectivo assessor jurídico. 

 

Art. 11. É vedada a concessão de férias para o período 
em que Defensor Público esteja designado para atuar no 
plantão jurídico da Defensoria Pública, enquanto 
inadimplente com o dever disposto no art. 89, XII, da Lei 
Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de março de 
1990, ou sob correição ordinária previamente agendada. 
(Alterado pela Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

§1º O Defensor Público poderá, entretanto, fazer-se 
substituir, no plantão de que trata este artigo, em período 
integral ou parcial, desde que indique outro membro para 
a função, protocolando junto ao gabinete do Defensor 
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Público Geral o competente expediente com a expressa 
anuência do substituto, no mesmo prazo do requerimento 
de suas férias. (Transformado em §1º pela Resolução nº 
005/2017-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPEAM em 
6.3.2017) 

§2º O cumprimento do dever funcional previsto no art. 89, 
XII, da Lei Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de 
março de 1990, será certificado pela Corregedoria Geral 
nos autos do processo de concessão de férias. (Incluído 
pela Resolução nº 005/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

 

Art. 12. Os atos de promoção, remoção ou permuta não 
interromperão as férias do Defensor Público. 

 

Art. 13. A Diretoria Administrativa encaminhará aviso de 
férias ao membro em até 10 (dez) dias, contados do pro-
tocolamento de seu pedido de férias; este deverá receber 
a comunicação pessoalmente, por meio físico ou eletrô-
nico, conforme escala do artigo 4.º, para ciência do inte-
ressado, com o seguinte regramento: (Alterado pela Re-
solução nº 26/2018-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 10.12.2018) 

 

I – o Defensor Público terá prazo de 05 (cinco) dias para 
efetivar devolução do aviso de férias com aposição de sua 
ciência. 

II – caso o Defensor Público deixe transcorrer o prazo 
acima presumir-se-á, de pleno de direito, que está cienti-
ficado de que poderá fruir das férias, conforme indicado 
na escala. (Alterado pela Resolução nº 26/2018-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

III – no ato de ciência do aviso de férias, o Defensor 
Público poderá optar por não exercer o direito no período 
indicado na escala, mediante manifestação expressa no 
próprio corpo do aviso. 

IV – no caso do inciso anterior, o Defensor Público poderá 
requerer, a qualquer tempo, a fruição de férias mediante 
requerimento, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias. 

 

Parágrafo único. Ao fim do prazo estipulado pelo inciso I, 
a Diretoria Administrativa remeterá os autos à Corregedo-
ria Geral. (Alterado pela Resolução nº 26/2018-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

 

Art. 14. O membro da Defensoria Pública afastado para 
missão no exterior ou participação em cursos por período 
superior a um ano, terá suas férias definidas quando de 
seu retorno às atividades, obedecidas as disposições 
desta Resolução. 

 

Art. 15. As férias dos membros da Defensoria Pública que 
estejam exercendo funções ou cargo nos órgãos da 
administração serão analisadas e deferidas pelo Defensor 
Público-Geral, a qualquer tempo.  

 

Art. 16. Antes de gozar as férias individuais, o Defensor 
Público deverá apresentar à Corregedoria-Geral, prefe-
rencialmente via e-mail institucional ou outro meio idôneo 
de comunicação, no prazo disposto no art. 75, da Lei 
Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de março de 
1990: (Alterado pela Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

 

I – relatório referente às intimações judiciais recebidas e 
ainda não providenciadas, assim como a data final dos 
prazos e o ato processual a cargo do órgão de atuação; 

II – pauta de audiências judiciais e/ou extrajudiciais para 
o período de férias; 

III – relatório de atos pendentes ou a serem produzidos, 
em caso de órgão de atuação de atendimento; (Alterado 
pela Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 10.12.2018) 

IV – endereço onde poderá ser encontrado. (Renumerado 
pela Resolução nº 26/2018-CSPDE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 10.12.2018) 
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§1º A providência prevista no inciso I deverá considerar as 
intimações judiciais disponibilizadas até 03 (três) dias 
antes do início do gozo de férias, que ficarão a cargo do 
Defensor Público substituto, salvo expressa justificativa 
de conveniência ou necessidade, sempre em vista os 
interesses do assistido. 

§2º A inobservância ao disposto nos incisos acima indica-
dos poderá importar em suspensão das férias, sem preju-
ízo das cominações legais cabíveis. (Alterado pela Reso-
lução nº 26/2018-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
10.12.2018) 

§3º REVOGADO (Revogado pela Resolução nº 26/2018-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

§4º Se quaisquer das obrigações funcionais acima 
previstas não forem cumpridas em até 03 (três) dias antes 
do início do gozo, certidão de inadimplência funcional será 
expedida pela Corregedoria Geral e endereçada ao 
Defensor Público Geral, que poderá indeferir as férias 
pleiteadas. (Alterado pela Resolução nº 26/2018-
CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 10.12.2018) 

Art. 16-A. Caso inexistam intimações judiciais ou atos 
processuais pendentes, atendimento, peticionamento 
inicial ou qualquer outra providência judicial ou 
administrativa, fica o membro dispensado da exigência 
prevista no caput do art. 16 da resolução nº 012/2016-
CSDPE/AM, presumindo-se, sob sua responsabilidade, 
que todos os atos necessários foram devidamente 
praticados. (Incluído pela Resolução nº 007/2020-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 9.3.2020) 

Art. 17. O Defensor Público designado para substituir ou-
tro membro em férias deverá informar à Corregedoria Ge-
ral e ao substituído, preferencialmente via e-mail instituci-
onal ou outro meio idôneo de comunicação, ao término do 
período de sua convocação, as pendências existentes nos 
feitos judiciais em andamento, detalhando as intimações 
disponibilizadas e ainda não providenciadas se houver, 
assim como a data final dos prazos e os atos processuais 
a cargo do órgão de atuação, nos termos da Resolução nº 
011/2016-CSDPE/AM. (Alterado pela Resolução nº 

26/2018-CSPDE/AM, publicada no DOE/DPE em 
10.12.2018) 

Art. 18. Aplica-se a presente Resolução, no que couber, 
às demais modalidades de afastamentos. 

Art. 18-A As despesas decorrentes de conversões de 
férias em pecúnia, estarão sujeitas aos limites previstos 
na Lei de Responsabilidade Fiscal e à disponibilidade 
financeira e orçamentária desta Instituição. (Incluído pela 
Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPE em 25.7.2018). 

Art. 19. As dúvidas relativas à execução do disposto nesta 
Resolução serão dirimidas pelo Defensor Público-Geral, 
que também decidirá sobre os casos omissos, submetê-
los ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado 
do Amazonas. 

Art. 20. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições anteriores em 
contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 

Manaus, AM, 11 de março de 2020. 

 

Ricardo Queiroz de Paiva 

Defensor Público-Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 
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