
 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 021/2019-CSDPE/AM 

 

Dispõe sobre a progressão horizontal e vertical dos servidores 

efetivos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso 

de suas atribuições legais previstas no inciso I do artigo 18 da Lei Complementar Estadual nº 01, 

de 30 de março de 1990, e no art. 14, III, do Regimento Interno do Conselho Superior da 

Defensoria Pública Estado do Amazonas (Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM), por decisão 

unânime de seus membros presentes na Reunião Extraordinária de 3 de julho de 2019, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A evolução funcional no quadro dos servidores auxiliares da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas efetivar-se-á nos termos da Lei Estadual n.º 4.077/2014, e tem por objetivo o 

desenvolvimento funcional do servidor e o estímulo para capacitações, além de: 

I - operar-se por progressão horizontal e progressão vertical;  

II - vincular-se ao Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho;  

III - ocorrer nos limites da dotação orçamentário-financeira anual. 

 

Art. 2º A Avaliação Periódica de Desempenho é requisito à progressão do servidor efetivo do 

Quadro Auxiliar da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

§1º A Avaliação Periódica de Desempenho tem por finalidade o aprimoramento da gestão e a 

valorização do servidor público, sendo realizada mediante sistema eletrônico. 

§2º Considera-se como Avaliação Periódica de Desempenho, para fins de progressão, a avaliação 

de desempenho individual regulamentada pela RESOLUÇÃO Nº 011/2018-CSDPE/AM, com 

todos os critérios ali estabelecidos. 

 

Art. 3º É vedada a evolução funcional quando o servidor que:  

I - durante o período avaliado tiver:  

a) mais de cinco faltas injustificadas;  

b) sofrido pena administrativa de suspensão ou sido destituído de cargo de provimento em 

comissão ou de função gratificada, por meio de processo administrativo disciplinar;  



 
 

II - estiver:  

a) em estágio probatório;  

b) cumprindo pena decorrente de processo disciplinar ou criminal.  

Parágrafo único. Na hipótese da alínea "b" do inciso II deste artigo, a evolução funcional concedida 

é revogada, em caso de condenação do servidor em processo criminal iniciado em data anterior 

à concessão, com sentença transitada em julgado. 

 

Art. 4º Nos interstícios necessários para a evolução funcional, desconta-se o tempo:  

I - da licença:  

a) para serviço militar;  

b) para atividade política;  

c) para tratar de interesses particulares;  

d) para desempenho de mandato classista;  

II - do afastamento:  

a) para exercício em outro órgão ou unidade do Estado, dos demais Estados, da União, do Distrito 

Federal ou dos Municípios;  

b) para o exercício de mandato eletivo;  

c) para estudo, por prazo superior a seis meses, ininterrupto ou não. 

 

Art. 5º A progressão horizontal dar-se-á quando o servidor estável for movimentado de um padrão 

para outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, obedecidos, cumulativamente, 

os seguintes critérios: 

I - 24 meses de efetivo exercício no padrão em que se encontra, salvo para a primeira progressão 

que ocorre na forma do parágrafo único deste artigo; 

II - obtenha conceito igual ou superior a 60% dos pontos possíveis: 

a) em todos os procedimentos da Avaliação Periódica de Desempenho; 

b) na avaliação dos cursos de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação de que tenha 

participado, sendo obrigatória a participação durante o período de avaliação: 

1) 40 horas para os cargos de nível superior, podendo ser fracionado em 02 cursos de no mínimo 

20 horas cada; 

2) 30 horas para os cargos de nível médio, podendo ser fracionado em até 03 cursos de no mínimo 

10 horas; 



 
 

3) 20 horas para os cargos de nível fundamental, podendo ser fracionado em até 02 cursos de no 

mínimo 10 horas; 

III - efetivo exercício nas unidades da Defensoria Pública; 

IV - não tenha o servidor: 

a) mais de cinco faltas injustificadas, por exercício, referentes ao período avaliado; 

b) em sua ficha funcional, na data do deferimento da progressão horizontal, anotação sobre 

punição por crime contra a Administração Pública ou ilícito administrativo, previsto em lei. 

Parágrafo único. Após a aprovação no estágio probatório, ocorre automaticamente a progressão 

horizontal do servidor, para o padrão imediatamente seguinte ao inicial do cargo e da classe em 

que se encontra. 

 

Art. 6º A progressão vertical dar-se-á quando o servidor estável for movimentado de uma Classe 

para outra imediatamente superior, obedecidos, cumulativamente, os seguintes critérios: 

I - 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício no último padrão da classe que se encontra; 

II - participação em cursos de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, durante o 

interstício de que trata o inciso anterior: 

a) 80 horas para os cargos de nível superior, podendo ser fracionado em 02 cursos de no mínimo 

40 horas cada; 

b) 60 horas para os cargos de nível médio, podendo ser fracionado em até 03 cursos de no mínimo 

20 horas; 

c) 40 horas para os cargos de nível fundamental, podendo ser fracionado em até 02 cursos de no 

mínimo 20 horas; 

III - conceito igual ou superior a 60% dos pontos possíveis em todos os procedimentos da 

Avaliação Periódica de Desempenho; 

IV - efetivo exercício nas unidades da Defensoria Pública; 

V - não ter o servidor: 

a) mais de cinco faltas injustificadas, por exercício, referentes ao período avaliado; 

b) em sua ficha funcional, na data do deferimento da progressão vertical, anotação sobre punição 

por crime contra a Administração Pública ou ilícito administrativo, previsto em lei. 

 

Art. 7º Na hipótese de aprovação na Avaliação Periódica de Desempenho, a Diretoria Adjunta de 

Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento avaliará os demais requisitos para a progressão, 



 
 

horizontal ou vertical, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do prazo em que o servidor completar, 

a depender do tipo de progressão, horizontal ou vertical, os prazos previstos nos artigos 5º e 6º. 

§1º Concluída a avaliação, a Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento 

elaborará relatório final, que deverá ser encaminhado ao Defensor Público Geral para fins de 

homologação. 

§2º Na hipótese de o relatório concluir pela evolução do servidor, antes de encaminhamento ao 

Defensor Público Geral, o processo deverá, devidamente instruído com os cálculos, ser 

encaminhado à Diretoria Financeira para, no prazo de 05 (cinco) dias, elaborar estudo de impacto 

orçamentário-financeiro. 

 

Art. 8º O Defensor Público-Geral apreciará em até 10 (dez) dias úteis o relatório final de que trata 

o artigo anterior, bem como eventual estudo de impacto orçamentário-financeiro, homologando 

ou não o processo de progressão funcional, decisão esta que deverá ser oficializada por meio de 

Ato da Defensoria Pública Geral a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública 

do Estado do Amazonas. 

Parágrafo único. Da decisão prevista no caput caberá pedido de reconsideração no prazo de 10 

(dez) dias a contar da publicação do ato. 

 

Art. 9º O enquadramento é realizado de acordo com o resultado obtido pelo servidor no processo 

de progressão. 

 

Art. 10. As progressões horizontais e verticais produzem efeitos financeiros para o servidor a partir 

do primeiro dia útil do mês subsequente ao da concessão, observando sempre os limites da 

dotação orçamentário-financeira anual. 

 

Art. 11. O servidor que não concordar com o resultado de sua promoção, nas duas modalidades, 

pode requerer revisão de sua situação ao Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas. 

§1º O prazo para apresentar o recurso é de quinze (15) dias, a contar da data de publicação do 

enquadramento do servidor, com justificativa e provas das alegações. 

§2º O recurso tem efeito suspensivo, até a data da decisão administrativa do recurso. 

 

 



 
 

Art. 12. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas oferecerá os cursos de 

aperfeiçoamento, ações ou programas de capacitação de que trata os artigos 5º e 6º. 

§1º Cabe aos servidores a inscrição e participação nos referidos cursos de aperfeiçoamento, 

ações ou programas de capacitação, sob pena de serem considerados não cumpridores dos 

requisitos para evolução funcional. 

§2º Na hipótese de a Escola Superior não oferecer os cursos de aperfeiçoamento, ações ou 

programas de capacitação de que tratam os artigos 5º e 6º, o servidor será dispensado da 

comprovação de tais requisitos. 

 

Art. 13. A primeira promoção terá efeito retroativo a data em que deveria ter sido aberta, na forma 

do artigo 15 da Lei n. 4.077/2014, com aplicação de todos os critérios básicos e específicos das 

duas modalidades de promoção, exceto os fatores de avaliação e de desempenho. 

§1º O prazo para a abertura do primeiro processo de promoção será considerado como o 20º 

(vigésimo) dia subsequente à data de publicação do enquadramento inicial dos servidores e 

conclusão dos processos de recurso de revisão do enquadramento, contando-se daí o prazo de 

24 ou 36 meses exigido pelos artigos 5º e 6º.  

§2º As progressões horizontais e verticais de que trata o caput terão efeitos financeiros para o 

servidor a partir do primeiro dia útil do mês subsequente ao da data em que deveria ser concedido, 

observando sempre os limites da dotação orçamentário-financeira anual. 

§3º A imediata implementação dos efeitos financeiros das progressões de que trata o caput 

dependerá de estudo de impacto orçamentário e financeiro autorizando a inclusão em folha de 

pagamento. 

§4º As progressões de que trata o caput dependerão do respectivo estudo de impacto 

orçamentário-financeiro para sua efetivação, devendo a Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas 

e Folha de Pagamento proceder ao cálculo dos valores devido a cada servidor para fins de 

posterior pagamento. 

 

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus (AM), 4 de julho de 2019. 

 

RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 

Defensor Público-Geral 

Presidente do Conselho Superior 


