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ATO NORMATIVO No 003/2016-GCG/DPE/AM.

O CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  no  exercício  das
atribuições legais de seu cargo, em especial o disposto
no  artigo  20,  inciso  X,  da  Lei  Complementar  do
Amazonas no 01/1990.

CONSIDERANDO os  direitos,  deveres,  proibições  e
impedimentos  dos  membros  da  Defensoria  Pública,
estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 80/1994
e Lei Complementar Estadual nº 01/1990 (Lei Orgânica
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas), dentre
eles o gozo regular de férias.

CONSIDERANDO o disposto no art. 75, da LC/AM Nº
01/1990 e no art. 12, §1º, I, da Resolução Nº 017/2013-
CSDPE/AM, que dispõe sobre a concessão de férias aos
Membros  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Amazonas.

CONSIDERANDO a  natureza  contínua  do  serviço
público prestado pela Defensoria Pública do Estado do
Amazonas  e  a  necessidade  de  controle  da
Administração  sobre  os  feitos  patrocinados  pelos
Defensores Públicos,  com prevenção de prejuízos aos
seus assistidos.

RESOLVE:

Art. 1o. A prestação de informações acerca dos feitos em
andamento  acompanhados  por  Defensores  Públicos
requerentes de gozo de férias será efetivada na forma
deste Ato Normativo.

Art. 2º. O Defensor Público do Estado, nos 10 (dez) dias
anteriores ao início do gozo de férias regulamentares,
deverá  apresentar  ao  Corregedor  Geral  relatório  das
ações em curso e demais pendências de suas atividades
próprias.

Parágrafo único. O relatório referido no caput poderá ser
substituído  por  demonstrativo  emitido  pelo  sistema
informatizado  utilizado  pelo  órgão  de  atuação  no
desempenho de suas atribuições. 

Art. 3º. Para o início do gozo de férias deverá apresentar
o  Defensor  Público  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.

§ 1º. A providência prevista no  caput deverá considerar
as intimações judiciais efetivadas até 03 (três) dias antes
do início do gozo de férias, as quais ficarão a seu cargo,
salvo  expressa  justificativa  de  conveniência  ou
necessidade, sempre em vista os interesses do assistido.

§ 2º.  Ficará  sob responsabilidade do Defensor  Público
que  o  substituir  as  manifestações  processuais
decorrentes  das  comunicações  ocorridas  no  tríduo
anterior,  assim  como  a  participação  nas  audiências
judiciais designadas para o decorrer do período de férias
do Defensor Público substituído.

§ 3º. As informações previstas neste artigo deverão ser
apresentadas nos moldes do anexo desta Portaria, a ser
preenchido  eletronicamente,  impresso,  assinado  e
entregue pelos Defensores Públicos à Corregedoria.

Art.  4º.  Deverão  os  Defensores  Públicos  evitar  a
designação de audiências extrajudiciais  para o período
de férias solicitado. 

Art.  5º.  As  informações  prestadas  pelos  Defensores
Públicos serão encaminhadas ao Coordenador da Área
para o exercício de suas atribuições previstas no artigo
70, do Regimento Interno da Defensoria Pública.

Art. 6º. O descumprimento dos deveres regulamentados
neste  Ato  Normativo  implicará  na  indicação  de
suspensão  de  férias  a  ser  encaminhada  ao  Defensor
Público Geral  sem prejuízo da abertura de competente
procedimento disciplinar.

Art. 7º. Este Ato Normativo entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Manaus, 14 de janeiro de 2016.

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM



D.O.E. DPE/AM - SEXTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2016 ANO 2, EDIÇÃO 174, PÁG. 2/2

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
Rua Maceió, 307- Nossa Senhora das Graças Cep. 69.053-135 Manaus - AM


		2016-01-15T18:54:29-0400
	RUDSON FERNANDES NUNES:50885782291


		2016-01-15T18:55:03-0400
	RUDSON FERNANDES NUNES:50885782291




