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RESOLUÇÃO Nº 026/2018-CSDPE/AM 

 

Altera a Resolução no 012/2016-CSDPE/AM, que 
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 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 do procedimento estabelecido na 
RESOLUÇÃO Nº 012/2016-CSDPE/AM; 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar de garantir a continuidade do 
serviço defensorial por ocasião de férias dos membros da Defensoria Pública e outras 
ausências e vacâncias em órgãos de atuação da instituição; 

CONSIDERANDO que a redação do art. 75 da Lei Complementar do Amazonas no 

01, de 30 de março de 1990, é anterior à Reforma Administrativa do Estado 
introduzida pela Emenda Constitucional no 19, de 04 de junho de 1998, que incluiu o 

princípio da eficiência administrativa no art. 37 da Constituição Federal, 

CONSIDERANDO que a atual regulamentação da substituição dos defensores 
públicos em gozo de férias possui características de rigidez formal-burocrática que 
dificultam o atingimento da finalidade preventiva da norma, sem a necessária abertura 
procedimental para a construção pelos membros interessados de soluções 
dialogadas e colaborativas, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Os artigos 11, 13, 16 e 17 da Resolução nº 012/2016- CSDPE/AM passam a 

vigorar com seguintes alterações e acréscimos: 

 

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. (NR)  

§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 
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competente expediente com a expressa anuência do 
substituto, no mesmo prazo do requerimento de suas férias.  

§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.  

  

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: 

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. 

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 Corregedoria 
Geral. 

 

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: 

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; 

IV – endereço onde poderá ser encontrado. 



 

Conselho Superior 
Rua Maceió, 307 | Nossa Senhora das Graças | 

Manaus/AM | CEP 69053 – 135 | Telefone (92) 98408-7947| 

E-mail: conselhosuperior@defensoria.am.gov.br 

 

3 
 

§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. 

§3º REVOGADO 

§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.  

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.  

 

Art. 2º Fica revogado o §3º do artigo 16 da Resolução nº 012/2016- CSDPE/AM. 

Art. 3º A Secretaria do Conselho Superior da DPE/AM elaborará texto consolidado da 
Resolução n.º 012/2016- CSDPE/AM, com as alterações promovidas, no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da publicação da presente, e o Presidente do CSDPE/AM fará 
publicar no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM. 

 
Manaus, AM, 6 de dezembro de 2018. 

 
 
 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral do Estado 
Presidente do Conselho Superior 
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AVISO DE FÉRIAS – ESCALA 

PORTARIA Nº XXX/XXXX-GDPG/DPE/AM 

Nome  

Cargo Defensor Público  

Lotação Defensoria Pública de  

Comunicamos-lhe que, de acordo com o art. 74 da Lei Complementar Estadual de nº 

01, de 30.03.90, Vossa Excelência poderá entrar em gozo de Férias Regulamentares 

a que faz jus, pelo período abaixo indicado, desde que observado o integral 

cumprimento ao disposto nas Resoluções nº 012/2016-CSDPE/AM, de 15.09.2016, 

D.O.E/DPE-AM de 16.09.2016, nº 005/2017-CSDPE/AM, de 02.03.2017, D.O.E/DPE-

AM de 06.03.2017 e nº 006/2017-CSDPE/AM, de 21.03.2017, D.O.E/DPE-AM de 

21.03.2017:  

Exercício: 0000/0º 

período 

 

Período: 00/00/0000 a 00/00/0000 

Retorno: 00/00/0000 

 
 

Manaus, 00 de xxx de 0000. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diretora Adjunta GGPFP – DPE/AM 

 

CIENTE EM: _____/_____/_______ 

 

______________________________________________ 

Assinatura 

 

Gozará: 

Sim                 Não 

 

 

Motivo pelo qual não gozará as férias: 

 

Ciência do Chefe Imediato 

 

POR GENTILEZA, DEVOLVER O PRESENTE AVISO DEVIDAMENTE ASSINADO 

NO PRAZO DE ATÉ 05 (CINCO) DIAS, A CONTAR DE SEU RECEBIMENTO. 

 

 


