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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 
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. 
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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) 
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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% (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.  
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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 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 protocolamento de seu pedido de férias; este deverá receber a 
comunicação pessoalmente, por meio físico ou eletrônico, conforme escala do artigo 4.º, 
para ciência do interessado, com o seguinte regramento: (Alterado pela Resolução 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 cientificado 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. 
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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 Corregedoria 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, preferencialmente 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) 

 

§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 indicados poderá importar em 
suspensão das férias, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. (Alterado pela 
Resolução 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 
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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 outro membro em férias deverá 
informar à Corregedoria Geral e ao substituído, preferencialmente via e-mail institucional 
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 

 


