
Diário Oficial Eletrônico
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas

SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2016 Ano 2, Edição 307 Pág. 1/16

PORTARIA Nº 16/2016 - ESUDPAM/DPE/AM

DOC.: 00000.052857/2016-81

O  Defensor  Público  abaixo  subscrito,  DIRETOR  DA
ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições, e

CONSIDERANDO a  necessidade  de  ampliar
conhecimentos  sobre o tema ocupações irregulares e
suas causas, bem como a discussão sobre divergências
quanto à atuação da Defensoria Pública do Amazonas;

CONSIDERANDO que  é  missão  constitucional  da
Defensoria  Pública,  atuar  na  defesa  da  regularização
fundiária em prol da população socialmente vulnerável,
gerar e fomentar o empoderamento popular, através da
educação  em  direitos,  da  promoção  de  fóruns  de
debates e audiências públicas.

CONSIDERANDO que é finalidade  da Escola Superior
da  Defensoria  Pública  proporcionar  a  difusão  do
conhecimento  jurídico  com  base  no  art.  4º,  III  da  Lei
Orgânica  Nacional  da  Defensoria  Pública  -  com
educação em direitos da população.

CONSIDERANDO as  disposições  da  Resolução  nº
38/2014-CDPE,  e  a  necessidade  de  aperfeiçoamento
dos Defensores Públicos;

RESOLVE:

Art  1º.  Promover  a  I  Edição da Tribuna Jurídica  da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a discutir
o  tema  “As  Ocupações  Irregulares  na  Cidade  de
Manaus: causas, consequências e tratamento”, a se
realizar em 21/09/2016, às 14:00, no auditório da Escola
Superior da Defensoria Pública, localizada na Rua 24 de
Maio, nº 321, Centro.

Art 2º. O encontro terá por finalidade o debate jurídico
abordando o atual panorama das  ocupações irregulares
com enfoque  nas  causas,  conflitos,  marginalização  da
busca por moradia, vedação ao retrocesso e a atuação
do poder público estadual e municipal no enfrentamento
jurídico e ampliação da oferta de moradia digna.

Parágrafo  único.  As  discussões  não  estão  limitadas
apenas  aos  aspectos  jurídicos,  devendo  abranger
análise da ordem social, econômica, segurança pública,
ambiental, etc.

Art  3º. As  deliberações  havidas  na  Tribuna  serão
registradas  em  ata,  posteriormente  submetidas  ao
Conselho  Superior  da  Defensoria  Pública,  como
condição para elaboração dos anais da Tribuna para fins
de distribuição aos Defensores, bem como aos demais
Poderes e Instituições afetas ao tema.

Art 4º. Os interessados deverão se inscrever, pelo e-mail
inscricoesesudpam@defensoria.am.gov.br,  no  período
de 14 à 21 de setembro de 2016, totalizando 130 (cento
e trinta) vagas.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE DO DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DA
DEFENSORIA  PÚBLICA  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, em Manaus, 15 de setembro de 2016.

EXTRATO

ESPÉCIE:  TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO N°
003/2012-DPE/AM

PROCESSO: 20000.000178/2016—DPE/AM

CONTRATANTES:  A Defensoria Pública do Estado do
Amazonas  e  a  empresa  Amazonas  Distribuidora  de
Energia S.A.

OBJETO: Rescisão, por mútuo acordo dos Contratantes,
do Contrato n° 003/2012-DPE/AM.

DATA DA ASSINATURA: 17 de agosto de 2016.

EFEITOS: A presente RESCISÃO operará efeitos a partir

de 01/08/2016.

FUNDAMENTAÇÃO  LEGAL:  A  RESCISÃO  tem
fundamento  no  art.  79,  inciso  II  da  Lei  n°  8.666/93,
conforme  prevê  a  cláusula  décima  sexta  do  contrato
original.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO, em Manaus, 17 de agosto de 2016.
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PORTARIA N° 463/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 90, inciso VIII, da Lei Complementar
n° 01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art. 9° da Lei Promulgada n° 51 de 21 de julho de 2004.

CONSIDERANDO o  constante  no  Processo  n°
20000.001495/2016-77.

RESOLVE:

CONCEDER a Defensora Pública,  Dra. Melissa Souza
Credie  Borborema, matricula  000.221-6  A,  03  (três)
meses de Licença Especial,  a  contar  de 23.01.2017 a
22.04.2017,  referente  ao  quinquênio  de  08.07.2009  a
07.07.2014.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de setembro
de 2016.

PORTARIA Nº 464/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, 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  no  Processo  nº
20000.001580/2016-35.

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora ANA OSCARINA BENTES DO
VALE,  Auxiliar  I de Defensoria,  matrícula 000.057-4 A,
03  (três)  meses  de  Licença  Especial,  a  contar  de
20.09.2016  a  18.12.2016,  referente  ao  quinquênio  de
13.08.2002 a 12.08.2007.

Cientifique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 14 de setembro
de 2016.

PORTARIA N.º 465/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar
n.º 01, de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art. 9º, da Lei Promulgada nº 51, de 21.07.2004;

CONSIDERANDO o  constante  no  Processo  nº
20000.001562/2016, datado de 30 de agosto de 2016.

RESOLVE:

AUTORIZAR a  Defensora  Pública  de  4ª  Classe,  Dra.
Carolina Matos Carvalho, a participar do “V Congresso
Internacional de Direito das Famílias e das Sucessões e
III  Congresso Internacional  Sobre Alienação Parental  e
Guarda Compartilhada”, no período de 19 a 22/09/2016,
em Salvador/BA, sem ônus para esta Defensoria Pública
e desde que não haja prejuízo relativo à necessidade de
atuação na sua comarca.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de
2016.

PORTARIA N.º 466/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar
n.º 01, de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art. 9º, da Lei Promulgada nº 51, de 21.07.2004;

CONSIDERANDO o  constante  no  Processo  nº
20000.001503/2016, datado de 26 de agosto de 2016.
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RESOLVE:

AUTORIZAR o  Defensor  Público  de  3ª  Classe,  Dr.
Helom  César  da  Silva  Nunes,  a  participar  do  “V
Congresso Internacional  de Direito  das Famílias e das
Sucessões do IBDFAM”, no período de 19 a 23/09/2016,
em Salvador/BA, sem ônus para esta Defensoria Pública
e desde que não haja prejuízo relativo à necessidade de
atuação na sua unidade.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de
2016.

PORTARIA N.º 470/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, em exercício, por substituição legal, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º, inciso
VIII e XXII, da Lei Complementar n.º 01, de 30 de março
de  1990,  consolidada  na  forma  do  art.  9º,  da  Lei
Promulgada nº 51, de 21.07.2004;

CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Público
Geral para designar os membros da Defensoria Pública
para o desempenho de tarefas especiais no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na forma do
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990;

CONSIDERANDO  a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral  para  praticar  atos  de  gestão  administrativa,  na
forma  do  art.  9º,  inciso  XII,  da  Lei  Complementar
Estadual n. 01, de 30 de março de 1990;

RESOLVE:

I – REVOGAR  a Portaria nº 460/2016-GDPG/DPE/AM,
publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM de 13
de setembro de 2016, ano 2, edição 304.

I - DESIGNAR o Defensor Público de 3ª Classe, Maurílio
Casas  Maia,  para  exercer  suas  funções  na  17ª
Defensoria  Pública  Forense Criminal  de  1º  Grau,  pelo
período de 14 e 15 de setembro de 2016.

III  –  ATRIBUIR  a  Gratificação  de  Acumulação,  no
percentual  de  10%  (dez  por  cento),  proporcionais  ao
período supracitado, sobre os vencimentos do Defensor
Público de 3ª Classe mencionado neste ato, na forma do

art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30
de março de 1990.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de
2016.

PORTARIA N.º 471/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar
n.º 01, de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art. 9º da Lei Promulgada n.º 51, de 21.07.2004.

CONSIDERANDO o  teor  da  Portaria  nº  456/2016-
GDPG/DPE/AM,  que  divulgou  o  Resultado  do  6º
Concurso  de  Remoção  da  Capital  (Edital  nº  11/2016-
GDPG/DPE/AM);

RESOLVE:

I  -  CESSAR  OS  EFEITOS da  Portaria  nº  530/2014-
GDPG/DPE/AM, republicada no D.O.E., edição de 03 de
outubro  de  2014,  somente  na  parte  que  prevê  a
acumulação do Dr. Miguel Henrique Tinoco de Alencar.

II  -  DESIGNAR o  Defensor  Público  de  1ª  Classe,  Dr.
Miguel  Henrique  Tinoco  de  Alencar,  matrícula  nº
000.117-1A,  titular  da  5ª  Defensoria  Pública  Forense
Criminal de 1º Grau, para exercer cumulativamente suas
funções na 9ª Defensoria Pública Forense Criminal de 1º
Grau, a contar de 19 de setembro de 2016.

III  -  ATRIBUIR a  Gratificação  de  Acumulação,  no
percentual  de  10%  (dez  por  cento),  sobre  os  seus
vencimentos,  na  forma  do  art.  40,  §  3º,  da  Lei
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990,
a contar do dia 19 de setembro de 2016.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de
2016.
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PORTARIA N.º 472/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso VIII, da Lei Complementar
n.º 01, de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art. 9º da Lei Promulgada n.º 51, de 21.07.2004.

CONSIDERANDO o  teor  da  Portaria  nº  456/2016-
GDPG/DPE/AM,  que  divulgou  o  Resultado  do  6º
Concurso  de  Remoção  da  Capital  (Edital  nº  11/2016-
GDPG/DPE/AM);

RESOLVE:

I  -  CESSAR  OS  EFEITOS da  Portaria  nº  530/2014-
GDPG/DPE/AM, republicada no D.O.E., edição de 03 de
outubro  de  2014,  somente  na  parte  que  prevê  a
acumulação do Dr. Raimundo Sérvulo Lourido Barreto.

II  -  DESIGNAR o  Defensor  Público  de  2ª  Classe,  Dr.
Raimundo  Sérvulo  Lourido  Barreto,  matrícula  nº
000.158-9A,  titular  da  2ª  Defensoria  Pública  Forense
Cível  de  1º  Grau,  para  exercer  cumulativamente  suas
funções na 1ª  Defensoria Pública Forense Cível  de 1º
Grau e 9ª Defensoria Pública Forense Cível de 1º Grau,
a contar de 13 de setembro de 2016.

III  -  ATRIBUIR a  Gratificação  de  Acumulação,  no
percentual  de  10%  (dez  por  cento),  sobre  os  seus
vencimentos,  na  forma  do  art.  40,  §  3º,  da  Lei
Complementar Estadual n. 01, de 30 de março de 1990,
a contar do dia 13 de setembro de 2016.

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 14 de setembro de
2016.

PORTARIA N.º 0473/2016-GDPG/DPE/AM

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas 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  a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral para designar os membros da Defensoria Pública
para o desempenho de tarefas especiais no âmbito da

Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na forma do
art. 9º, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990;

RESOLVE:

DESIGNAR os  servidores  abaixo  relacionados  para
atuarem, sob a Coordenação da Defensora Pública Dra.
Caroline da Silva Braz, na Ação Itinerante, em parceria
com a Prefeitura Municipal de Manaus, que ocorrerá na
Escola CEMEI JOÃO VALENTE, a ser realizada no dia
17 de setembro próximo.

ESCOLA CEMEI JOÃO VALENTE – 17 DE
SETEMBRO DE 2016

Aline Moraes Goellner Assistente jurídica

Erika Serrão Folhadela Assistente Jurídica

Cynthia  Dantas  de  Brito
Rebelo

Assistente Jurídica

Filadelfo Moncayo Gama Assessor

Fernanda Silva da Encarnação Assistente Jurídica

Maria Margareth Queiroz Silva Gerente

Nádia Graça Pinheiro Teles Gerente 

Edilson da Costa Serrão Auxiliar

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS,  EM EXERCÍCIO,  Manaus,
14 de setembro de 2016.

PORTARIA Nº 474/2016-GDPG/DPE-AM

O ORDENADOR DE DESPESAS DA DPE,  no uso de
suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o art. 25, II, da Lei nº 8.666 de 21
de  junho  de  1993,  preceitua  ser  inexigível  a  licitação
quando houver inviabilidade de competição;

CONSIDERANDO a  solicitação  para  inscrição  do

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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Defensor  Público  Geral,  Dr.  Rafael  Vinheiro  Monteiro
Barbosa  para  participar  da  XXV  Jornadas
Iberoamericanas de Direito Processual e as XI Jornadas
Brasileiras de Direito Processual que ocorrerá no período
de 14 a 16 de setembro de 2016, oferecido pelo futuro
contratado:  Instituto  Brasileiro  de  Direito  Processual  -
IBDP;

CONSIDERANDO que  o  mesmo  irá  participar  como
palestrante no segundo dia do evento (15/09/2016);

CONSIDERANDO finalmente, o que consta do Processo
Administrativo nº 20000.001720/2016-DPE/AM.

R E S O L V E:

I. DECLARAR inexigível o procedimento licitatório,  nos
termos do art. 25, II da Lei 8.666/93, para 01 (uma) na
XXV Jornadas Iberoamericanas de Direito Processual
e as XI Jornadas Brasileiras de Direito Processual;

II. ADJUDICAR o objeto da inexigibilidade em favor de:
Instituto  Brasileiro  de  Direito  Processual  -  IBDP,
CNPJ:  57.746.448/0001-76, pelo  valor  global  de  R$
950,00 (novecentos e cinquenta reais).

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de setembro
de 2016.

À consideração do Senhor Defensor Público Geral, para
ratificação

RATIFICO a decisão supra nos termos do art. 26 da Lei
8.666 de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei n 8.883
de 08 de junho de 1994, de acordo com as disposições
acima citadas. 
GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de setembro
de 2016.

PORTARIA Nº 476/2016-GDPG/DPE/AM

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, no  uso  das  atribuições  que  lhe  são
conferidas pelo art. 9º, inciso XVI da Lei Complementar
nº 01 de 30 de março de 1990, consolidada na forma do
art. 9º da Lei nº 51, de 21.07.2004, considerando o que
dispõe  a  resolução  nº  034/2014-CSDPE/AM  de
01.06.2014 e considerando ainda a Portaria nº 681/2014
de 28.11.2014,

RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Público:
Nome: RUDSON FERNANDES NUNES

Cargo: Assistente Téc. de Defensoria

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado

Destino: Brasília/DF

Período: 27 a 30.09.2016

Especificação de Diárias
1) Quantidade: 4,0 (quatro diárias)
2) Valor Unitário: R$ 310,93
3) Valor das Diárias: R$ 1.243,72
4) 40% do Valor Básico da Diária: R$ 124,37
5) Valor Total da Diária: R$ 1.368.09

Objetivo / Justificativa:
Participar  do  11º  Congresso  de  Inovação  no  Poder
Judiciário – CONIP 2016 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se.

GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 15 de setembro
de 2016.

PORTARIA N.° 479/2016-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  em exercício, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII e XXII, da Lei
Complementar  n.°  01,  de  30  de  março  de  1990,
consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n°
51, de 21.07.2004; 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
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CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral para designar os membros da Defensoria Pública
para o desempenho de tarefas especiais no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na forma do
art. 9°, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral  para  praticar  atos  de  gestão  administrativa,  na
forma  do  art.  9°,  inciso  XII,  da  Lei  Complementar
Estadual n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a  necessidade  de  Defensores
Públicos  na  Capital  do  Estado  e  o  interesse  da
Administração  de  promover  a  assistência  jurídica  em
todo o Estado; 
CONSIDERANDO,  finalmente,  o  teor  da  Portaria  n°
1441/2016-PTJ, da lavra do Desembargador Presidente
do Tribunal de Justiça do Amazonas, que designou uma
segunda magistrada para responder, cumulativamente e
juntamente, com a Titular pelo 2° Juizado Especializado
no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; 

RESOLVE: 
DESIGNAR o  Defensor  Público  de  4ª  Classe,  João
Carlos  Bemerguy  Camerini,  titular  da  Defensoria
Pública  de  Presidente  Figueiredo,  para  exercer  suas
funções  na  23ª  Defensoria  Pública  Forense  Criminal,
juntamente  com  o  Titular  e  com  prejuízo  de  suas
atribuições na localidade de lotação de origem, a partir
de 08 de outubro de 2016. 
GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO/GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 15 de setembro de
2016 

PORTARIA N.° 477/2016-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS,  em exercício, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII e XXII, da Lei
Complementar  n.°  01,  de  30  de  março  de  1990,
consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n°

51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral para designar os membros da Defensoria Pública
para o desempenho de tarefas especiais no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na forma do
art. 9°, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral  para  praticar  atos  de  gestão  administrativa,  na
forma  do  art.  9°,  inciso  XII,  da  Lei  Complementar
Estadual n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO as  férias  regulamentares  do  Dr.
Eduardo  Augusto  da  Silva  Dias,  titular  da  Defensoria
Pública de Rio Preto da Eva; 
CONSIDERANDO a necessidade de não interromper as
atividades da Defensoria Pública no interior do Estado e
o interesse da Administração em promover a assistência
jurídica em todo o Amazonas; 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR o Defensor Público de 4ª Classe, Marcelo
Jorge  Martins,  para  exercer  cumulativamente  suas
funções na 2ª Defensoria Pública de Manacapuru, pelo
período de 29 de agosto de 2016 a 18 de setembro de
2016; 
II  -  ATRIBUIR a  Gratificação  de  Acumulação,  no
percentual  de  10%  (dez  por  cento),  proporcionais  ao
período supracitado, sobre os vencimentos do Defensor
Público de 4ª Classe mencionado neste ato, na forma do
art. 40, § 3°, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30
de março de 1990. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 15 de setembro de
2016. 

PORTARIA N.° 478/2016-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, em exercício, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII e XXII, da Lei
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Complementar  n.°  01,  de  30  de  março  de  1990,
consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n°
51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral para designar os membros da Defensoria Pública
para o desempenho de tarefas especiais no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na forma do
art. 9°, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral  para  praticar  atos  de  gestão  administrativa,  na
forma  do  art.  9°,  inciso  XII,  da  Lei  Complementar
Estadual n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a  necessidade  de  Defensores
Públicos  na  Capital  do  Estado  e  o  interesse  da
Administração  de  promover  a  assistência  jurídica  em
todo o Estado; 
CONSIDERANDO,  finalmente,  o  teor  da  Portaria  n°
1444/2016-PTJ, da lavra do Desembargador Presidente
do Tribunal de Justiça do Amazonas, que designou uma
segunda magistrada para responder, cumulativamente e
juntamente, com a Titular pelo 1° Juizado Especializado
no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; 

RESOLVE: 
I  -  CESSAR os  efeitos  da  Portaria  n°  433/2016-
GDPG/DPE/AM, publicado no Diário Oficial Eletrônico da
DPE/AM de 30 de agosto, ano 2, edição 299, a partir de
19 de setembro de 2016; 
II - DESIGNAR o Defensor Público de 4ª Classe, Arlindo
Gonçalves dos Santos Neto, titular da Defensoria Pública
de  Autazes,  para  exercer  suas  funções  na  22ª
Defensoria Pública Forense Criminal, juntamente com o
Titular e com prejuízo de suas atribuições na localidade
de  lotação  de origem,  a  partir  de  19  de  setembro  de
2016. 
III - REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICO/GERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 15 de setembro de
2016. 

PORTARIA N.° 480/2016-GDPG/DPE/AM 

O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DO
AMAZONAS, em exercício, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo art. 9°, inciso VIII e XXII, da Lei

Complementar  n.°  01,  de  30  de  março  de  1990,
consolidada na forma do art. 9°, da Lei Promulgada n°
51, de 21.07.2004; 
CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral para designar os membros da Defensoria Pública
para o desempenho de tarefas especiais no âmbito da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, na forma do
art. 9°, inciso XI da Lei Complementar Estadual n. 01, de
30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO a  atribuição  do  Defensor  Público
Geral  para  praticar  atos  de  gestão  administrativa,  na
forma  do  art.  9°,  inciso  XII,  da  Lei  Complementar
Estadual n. 01, de 30 de março de 1990; 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  Defensores
Públicos  na  Capital  do  Estado  e  o  interesse  da
Administração  de  promover  a  assistência  jurídica  em
todo o Estado; 

RESOLVE: 
I - DESIGNAR o Defensor Público de 4ª Classe,  Messi
Elmer  Vasconcelos  Castro,  para  exercer  suas
atividades  na  3ª  e  7ª  Defensoria  Pública  Forense  do
Juizado Especial, pelo período de 19 a 30 de setembro
de 2016. 
II  -  ATRIBUIR a  Gratificação  de  Acumulação,  no
percentual  de  10% (dez  por  cento),  proporcionais  aos
períodos  supracitados,  sobre  os  vencimentos  do
Defensor Público de 4ª Classe mencionado neste ato, na
forma do art. 40, § 3°, da Lei Complementar Estadual n.
01, de 30 de março de 1990. 
III - REVOGAM-SE as disposições em contrário. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE  DO  DEFENSOR  PÚBLICOX3ERAL  DO
ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 15 de setembro de
2016 

RESOLUÇÃO Nº 012/2016-CSDPE/AM

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, 
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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.

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.

Art. 5.º 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
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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. 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.

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

§ 2.º 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.

§  3.º 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  10
(dez)  dias,  ainda  que  resultantes  do  somatório  de
quantidades inferiores de dias de férias não usufruídas.

Art. 8.º - 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.

Parágrafo  único –  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.

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,  que  deverá  receber  a
comunicação  pessoalmente,  por  meio  físico  ou
eletrônico, conforme escala do artigo 4.º,  para ciência
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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  e  fruirá  as  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 - O início do gozo de férias somente
ocorrerá  após  o  interessado  ter  ciência  formal  do
deferimento do seu pedido, que acontecerá em até 20
(vinte) dias do protocolo.

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:

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 – endereço onde poderá ser encontrado.

§ 1.º 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.

§ 2.º A inobservância ao disposto nos incisos indicados
no  caput poderá  importar  em  suspensão  das  férias,
sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

Art.  17  - Cabe ao Defensor Público, via memorando,
informar  ao  Defensor  Público-Geral  e  à  Corregedoria
Geral o retorno às atividades funcionais.

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

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, 15 de setembro de 2016. 

RESOLUÇÃO Nº 040/2014-CSDPE/AM (Consolidada)

 

Fixa  os  critérios  para
avaliação  dos  Defensores
Públicos  em  estágio
probatório.

 

O Conselho Superior  da Defensoria Pública do Estado
do Amazonas,

Considerando  o  disposto  no  artigo  54  da  Lei
Complementar 01, de 30 de março de 1990,

Considerando a  necessidade de acompanhamento do
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estágio  probatório  para  confirmação  na  carreira  de
Defensor Público do Estado;

Considerando as  disposições  da  Resolução  nº
004/2014-CSDPEAM,  de  07  de  janeiro  de  2014,  que
tratam  da  matéria  no  âmbito  da  Defensoria  do
Amazonas;

Considerando  a  Minuta  de  Resolução  encaminhada
pelo  Conselho  Nacional  dos  Corregedores  Gerais  das
Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal e da
União  -  CNCG,  com  fins  de  uniformização  e
fortalecimento institucional em todo país;

Considerando o disposto no art. 3º, XIV, da Resolução
nº  011/2012-CSDP (regimento Interno  da  Corregedoria
Geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas).

Considerando a  deliberação  pelo  Colegiado  em
Reunião Ordinária datada de 11 de setembro de 2014.

 

RESOLVE

 

Art.  1º  –  O  estágio  probatório  para  confirmação  na
carreira de Defensor Público do Estado, previsto pelo
art. 54, da Lei Complementar nº 01, de 30 de março de
1990, é regulamentado por esta Resolução.

§ 1° - Estágio Probatório é o período de 03 (três) anos
durante  o  qual  o  Defensor  Público  estará  sujeito  à
avaliação dos requisitos necessários à sua confirmação
na carreira.

§ 2º - A confirmação ou não do Defensor Público em
estágio probatório na carreira decorrerá de decisão do
Conselho  Superior  da  Defensoria  Pública,  ouvida,
sempre a Corregedoria Geral, cujo relatório conclusivo
deverá  ser  fundamentado,  observando-se,  ainda,  o
disposto na Lei Complementar nº 01, de 30 de março
de 1990.

Art.  2° –  O  estágio  probatório  terá  início,
automaticamente,  no  dia  em que o Defensor  Público
entrar no exercício de suas funções. 

Parágrafo único - Não estará isento do referido estágio o

Defensor Público que já tenha sido submetido a estágio
probatório ou experimental em qualquer outro cargo.

Art.  3º  –  Na  avaliação  do  estágio  probatório,  serão
observados,  além dos  deveres  e vedações legais,  os
seguintes aspectos:

I - idoneidade moral

II - zelo funcional

III - eficiência

IV - disciplina

V - assiduidade

Art. 4° – Visando à apuração dos requisitos referidos no
art.  3°  desta  Resolução,  a  atuação  funcional  dos
Defensores  Públicos  em  estágio  probatório  será
acompanhada  pela  Corregedoria  Geral,  auxiliada,
quando necessário e em cada período avaliativo de 6
(seis)  meses,  por  Comissão  de  Estágio  Probatório  -
CEPRO.

Art.  5° – A Comissão de Estágio Probatório - CEPRO
será  constituída  pelo  Presidente  e  por  Defensores
Públicos estáveis, indicados pelo Corregedor Geral, sem
prejuízo  de  suas  atribuições,  funcionando  estes  como
relatores. 

§  1º  -  A  Presidência  da  CEPRO  será  exercida  pelo
Corregedor-Geral da Defensoria Pública.

§  2º  -  É  vedada  a  participação  dos  membros  do
Conselho Superior  da Defensoria Pública na CEPRO-
DPE,  salvo  a  do  Corregedor-Geral,  na  condição  de
Presidente.

§  3º  -  Nas  faltas,  ausências  ou  no  impedimento  do
Corregedor-Geral, presidirá a CEPRO o seu substituto
legal.

Art. 6° – Os relatores ao aceitarem o múnus da CEPRO,
dele  poderão  se  afastar  mediante  manifestação
fundamentada dirigida ao Corregedor-Geral, desde que
em dia com os trabalhos afetos à comissão do estágio
probatório. 

§  1º  -  Os relatores  da  CEPRO referidos  no  caput  do
artigo  4°  desta  Resolução  não  serão  remunerados  e
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poderão ser dispensados, a qualquer tempo, por decisão
fundamentada  de  seu  Presidente  ou  do  Conselho
Superior da Defensoria Pública, este em grau de recurso.

§ 2º - É considerado  de relevante serviço à Instituição o
desempenho da  função  de Relator  da  CEPRO,  quando
exercida por período superior a 12 (doze) meses, contínuo
ou descontínuo.

Art.  7° – A instalação da CEPRO será realizada pelo
Corregedor-Geral,  ocasião  em  que  será  feita  a
distribuição,  por  sorteio,  dos  Defensores  Públicos  em
estágio  probatório  a  serem  acompanhados,  os  quais
poderão estar presentes ao ato. 

§  1º  -  Os  casos  de  impedimentos  e  de  suspeição
previstos em lei se aplicam a esta Resolução, no que
couber. 

§  2°  -  Realizado  o  sorteio,  serão  disponibilizados  a
cada Relator os respectivos registros dos Defensores
Públicos em estágio probatório.

Art. 8° – Os relatores da CEPRO colherão informações
através  da  verificação  dos  relatórios  mensais  de
atividade  de  Defensor  Público;  de  consultas
processuais  e a  sistemas informatizados,  judiciais  ou
utilizados  pela  Defensoria  Pública;  da  verificação  in
loco do  desempenho  das  atribuições  do  cargo,  com
vistoria  de documentos e arquivos físicos  ou  digitais,
além de  entrevistas  pessoais  de  assistidos,  podendo
realizar as diligências que entenderem necessárias ou
convenientes  para  a  aferição  dos  requisitos
indispensáveis à confirmação do Defensor Público na
carreira,  mediante  comunicação  ao  Presidente  da
Comissão.

§ 1º - As informações relativas ao estágio probatório de
cada Defensor Público serão registradas individualizada
e  reservadamente,  podendo  ser  utilizado  o  sistema
informatizado da Defensoria Pública.

§  2º  -  O  Conselho  Superior  terá  acesso  reservado,
mediante  requerimento  à  CEPRO,  aos  registros
referentes  ao  estágio  probatório  dos  Defensores
Públicos  a  ele  submetidos,  garantindo-se,  de  igual
forma,  a  cada  um  dos  interessados,  relativa  e
unicamente a seus próprios registros.

Art. 9º  – A CEPRO reunir-se-á sempre que convocada
pelo seu Presidente.

§  1°  Os  relatores  apresentarão  parecer  objetivo  e
fundamentado  de  avaliação  do  período  examinado
sobre  os  respectivos  Defensores,  na  forma do Anexo
desta  Resolução,  classificando  o  desempenho  em
“SUFICIENTE” ou “INSUFICIENTE”. 

§  2°  O  resultado  da  avaliação  será  emitido  pelo
Corregedor Geral e juntado aos autos do processo de
estágio probatório e sua cópia encaminhada ao membro
da  Defensoria  Pública  em  estágio  probatório,  para
conhecimento.

§3º  O  membro  da  Defensoria  Pública  em  estágio
probatório  poderá,  em  05  (cinco)  dias,  pedir
reconsideração  da  avaliação  do  Corregedor,  cabendo
desta decisão recurso ao Conselho Superior, em igual
prazo. (parágrafo  acrescido  pela  Resolução  nº
009/2016-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 21 de
junho de 2016)

Art. 10 – Os Defensores Públicos em estágio probatório
serão  entrevistados  pelos  seus  respectivos  relatores,
em dia, local, modo e horário por estes indicados, sem
prejuízo de convocação a qualquer tempo.

Art.  11  –  É  assegurado  ao  Defensor  Público  em
estágio probatório o direito de petição à CEPRO, com
vistas a dirimir eventuais questões relativas ao estágio
probatório,  funcionando  o  Conselho  Superior  da
Defensoria Pública como instância recursal.

Art. 12 – Os Defensores Públicos em estágio probatório
encaminharão  à  Corregedoria  Geral  da  Defensoria
Pública do Estado, trimestralmente, considerada a data
de  início  do  estágio  probatório,  cópia  de  todos  os
trabalhos realizados pelo Defensor Público em estágio
probatório,  em formato digital,  gravados em CD-ROM
ou mídia compatível.

§ 1º - A verificação do material digital referido neste
artigo será feita por amostragem aleatória, indicando o
relator o trabalho verificado.

§  2º  -  O  Corregedor-Geral  poderá  determinar,  a
qualquer tempo, que o membro da Defensoria Pública
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faça  remessa  de  cópia  impressa  de  trabalhos
elaborados, devidamente protocolizados.

Art. 13  –  O Defensor Público em estágio probatório
que acumular  dois  conceitos  “INSUFICIENTE”,  será
imediatamente  submetido  a  processo  especial,
visando atestar a sua confirmação ou não na carreira,
assegurando-lhe a ampla defesa e sem prejuízo do
prosseguimento  do estágio,  ou  de  sua prorrogação,
em havendo suspensão, enquanto durar a apuração
especial.

§  1°  -  Verificada a  condição referida  no caput  deste
artigo, incumbe ao respectivo relator comunicar o fato
ao  Presidente  da  CEPRO-DPE,  que  formalizará  o
procedimento  junto  ao  Conselho  Superior  da
Defensoria Pública, sendo o feito distribuído a um dos
Conselheiros,  que  passará  a  exercer  a  respectiva
relatoria. 

§ 2° - O estágio probatório ficará prorrogado, por tempo
indeterminado, até o limite constitucional para aquisição
da  estabilidade,  enquanto  o  Defensor  Público  em
estágio  probatório  estiver  sendo  submetido  a
procedimento  especial  ou  disciplinar,  na  hipótese  de
suspensão.

Art.  14 –  Oferecido  o  parecer  pela  CEPRO-DPE,  no
prazo  máximo  de  20  (vinte)  dias,  o  Presidente
encaminhará  todos  os  processos  para  exame  ao
Conselho  Superior  da  Defensoria  Pública  devidamente
acompanhados de seu relatório final individualizado, para
deliberação sobre a confirmação do Defensor Público em
estágio  probatório  na  carreira  ou  determinação  de
instauração  de  procedimento  administrativo  por  não
confirmação, assegurada a ampla defesa.

Art.  15 –  Art.  15  –  Caso a  conclusão do relatório  do
Corregedor-Geral  seja  desfavorável  à  estabilidade  ou
sejam emitidos dois pareceres referentes ao art. 9o, §1o
desta  Resolução  com  conceitos  “INSUFICIENTE”,  o
Presidente do Conselho Superior, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, designará data para oitiva do
Defensor Público interessado, em prazo não superior a
10 (dez) dias, notificando-o pessoalmente e aplicando-se
a  ambos  os  casos  os  dispositivos  seguintes. (Artigo
alterado  pela  Resolução  nº  009/2016-CSDPE/AM,

publicada no DOE/DPE em 21 de junho de 2016).

§ 1º -  Ouvido o Defensor  Público, este terá 20 (vinte)
dias de prazo para apresentar defesa, requerer provas e
diligências que entender necessárias.

§ 2º - O Conselho Superior decidirá sobre as diligências
requeridas  e  poderá  determinar  outras  que  julgar
necessárias,  ambas  devendo  ser  realizadas  no  prazo
máximo de 30 (trinta) dias.

§ 3º - Encerrada a instrução, o Defensor Público terá vista
dos  autos,  por  10  (dez)  dias,  para  apresentação  de
alegações finais.

§  4º  -  Na  primeira  reunião  ordinária  subsequente,  o
Conselho Superior deliberará sobre a matéria, pelo voto
da maioria absoluta dos seus membros. 

Art.  16 –  Deliberando  o  Conselho  Superior  pela
confirmação na carreira ou permanência do Membro em
avaliação  do  estágio  probatório,  o  Defensor  Público-
Geral  expedirá  o  respectivo  ato  declaratório;  caso
contrário, o Defensor Público será exonerado por ato do
Defensor Público Geral. (Artigo alterado pela Resolução
nº 009/2016-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 21
de junho de 2016).

Art. 17 – Toda a correspondência referente ao estágio
probatório  será  de  caráter  reservado  e  o  expediente
respectivo deverá ser mantido em regime confidencial. 

Parágrafo único – As correspondências enviadas pelos
Defensores  Públicos  poderão  ser  feitas  por  qualquer
meio de comunicação,  inclusive eletrônico,  mediante a
comprovação  de  recebimento,  desde  que  garantida  a
confidencialidade prevista no caput.

Art.  18 –  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo
Conselho  Superior  da  Defensoria  Pública,  ouvido  o
Presidente  da CEPRO, aplicando-se,  subsidiariamente,
as normas vigentes, no que couber. 

Art. 19 – A Corregedoria Geral expedirá as instruções e
providenciará  os  formulários  necessários  ao  fiel
cumprimento desta Resolução. 

Art. 20 – Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando-se a Resolução nº 004/2014-
CSDPEAM,  de  07  de  janeiro  de  2014  e  demais
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disposições em contrário.

 

Manaus, AM, 15 de setembro de 2016.

 

 

Antônio Cavalcante de Albuquerque Junior

Defensor Público Geral do Estado, em exercício

Presidente do Conselho Superior

ANEXO

 

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE DEFENSOR PÚBLICO
EM ESTÁGIO PROBATÓRIO

 

· nome completo:

- matrícula:

· endereço residencial:

· número do RG e órgão expedidor:

· número do CPF:

· classe:

· área de atuação:

· lotação:

· local de exercício:

1.             DO RELATÓRIO TRIMESTRAL

a.      Apresentação organizada? Sim ( ) Não ( )

b.      Está  de  acordo  com  a(s)  Deliberação(ões)  do
CSDP?  Sim  (  )  Não  (  )
 (descrição de atividades, condições de trabalho, relação
quantitativa de peças, outras atividades relevantes, CD-
ROM com cópias de peças do período). Justificar:

c.   Remetido tempestivamente? Sim ( ) Não ( )

 

2.             DA ANÁLISE DA CONDUTA FUNCIONAL

Observação: Considerar as atribuições básicas conforme
os seguintes conceitos:

●          Ótimo- atuação excepcional,  notada por outras
áreas/pessoas como modelo de referência

●          Bom- atuação melhor que o esperado, com alto
padrão de qualidade

●          Regular- atuação adequada, de acordo com os
padrões de qualidade e produtividade

●          Deficiente- atuação abaixo das expectativas

●          Insuficiente- atuação não aceitável

 

2.1 Assiduidade e Pontualidade

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

2.2 Relacionamento Interpessoal :

a) Com os colegas de trabalho:

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

b) Com membros de outras carreiras:

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

c) Com servidores:

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

d) Com assistidos e público em geral:

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

e) Respeito pelas diferenças individuais:

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE
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Justificativa: 

f) Autocontrole ao receber opiniões, críticas e sugestões:

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

g)  Cooperação  com  a  equipe  de  trabalho  na
implementação de melhorias,  fornecendo e solicitando
opiniões  e  questionamentos,  cooperando  com  as
atividades a serem realizadas:

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

2.3 .Conduta Pessoal:

a)  prestação  de  atendimento  de  qualidade  aos
assistidos, tratando-os com urbanidade e respeito nos
horários  estabelecidos  e  divulgados,  garantido  o
atendimento de urgência.

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

b) racionalização, simplificação e desburocratização na
realização do atendimento e dos procedimentos, para
evitar  solicitação  aos  usuários  de  diligências
prescindíveis ao serviço

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

c) desempenho com zelo e presteza, dentro dos prazos,
dos serviços a seu cargo

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

d) desempenho com zelo e presteza, dentro dos prazos,
dos serviços, na forma da lei que lhe foram atribuídos
pelos órgãos da administração superior

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

e) participação em atos judiciais, quando necessária sua
presença

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

f) utilização de todas as medidas e recursos cabíveis na
defesa dos interesses dos assistidos

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

g) zelo pelo prestígio da justiça (art. 164, VI )

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

h) zelo por suas prerrogativas e pela dignidade de suas
funções

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

i) zelo pelo respeito aos membros das carreiras jurídicas
e aos advogados (

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

j) conduta compatível com o exercício de suas funções

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

k) sigilo sobre conteúdo de documentos ou informações
obtidas em razão do cargo ou função e que, por força de
lei, tenham caráter sigiloso

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

l)  fiscalização  das  atividades  dos  servidores
subordinados

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE
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Justificativa: 

m)  prestação de informações quando solicitadas pelos
órgãos da administração superior

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

n) zelo pela guarda e boa aplicação dos bens e recursos
a si confiados

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

3 DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA

3.1 Regularidade gramatical:

a) Correta utilização da ortografia

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

b) Correta utilização da gramática

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

c) Manifestação escrita com lógica e clareza

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

3.2 Regularidade Jurídica:

a) Uso de argumentos juridicamente lógicos

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

b)  Uso  de  teses  jurídicas  compatíveis  com  o  caso
concreto

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

c) Esgotamento dos meios, medidas e recursos cabíveis
na defesa dos interesses do assistido para prestação de
serviço de qualidade.

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

d)  Transcrição  de  legislação,  doutrina  e/ou
jurisprudência

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE

Justificativa: 

4. SUGESTÕES DO RELATOR PARA AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO  TÉCNICO  E  PROFISSIONAL  DO
DEFENSOR:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

 

5. CONCLUSÃO

 

 

Local, data, assinatura do RELATOR 
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