
 

CONSELHO SUPERIOR DA DPE/AM   

RESOLUÇÃO Nº 038/2014-CSDPE/AM 

 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO a decisão a unanimidade do Colegiado em Reunião 
Ordinária realizada em 7 de janeiro de 2014, 
 

RESOLVE 

 
Art. 1º. O Defensor Público de 4ª Classe, no exercício regular do cargo, 

poderá ausentar-se da comarca em que atua pelo período de até 5 (cinco) 

dias corridos, mediante requerimento prévio à Corregedoria Geral, durante 

o qual estará à disposição da Escola Superior da Defensoria Pública para 

realização de curso de avaliação de desempenho, na forma do art. 41, §4º, 

da Constituição Federal. 

§1º. O aproveitamento e a frequência do Defensor Público de 4ª Classe 

serão comunicados à Corregedoria Geral pela Escola Superior no prazo de 

10 (dez) dias da conclusão do curso de avaliação. 

 §2º Observado o interesse público quanto à continuidade da prestação do 

serviço nas comarcas onde atuam, deverão os Defensores Públicos de 4ª 

Classe utilizarem do afastamento facultado no caput em períodos 

concomitantes ao de outros cursos eventualmente oferecidos pela Escola 

Superior e dos quais venham a participar. 

§3º O não exercício da faculdade prevista neste artigo implicará sua perda, 

sendo vedada, ainda, a cumulação de períodos de ausência de que trata o 

caput.  

§4º Deverá haver um intervalo mínimo de uma semana entre o gozo de um 

período e outro. 

§5º O requerimento previsto no caput deverá ser feito por escrito ou por 

meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, do qual 

se manifestará a Corregedoria em até 48 (quarenta e oito) horas do 

recebimento.  

§6º Transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas sem manifestação 

da Corregedoria, considerar-se-á o requerimento autorizado. 

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Manaus, AM, 10 de julho de 2014. 

 
 

JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 


