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Processo nº: 20000.004427/2020-46 

INTERESSADO: Sérgio Enrique Ochoa Guimarães  

ASSUNTO: Avaliação de Estágio Probatório do Defensor Público de 3ª classe Sérgio 

Enrique Ochoa Guimarães 

 

 

ESTÁGIO PROBATÓRIO. CUMPRIMENTO 

DOS REQUISITOS LEGAIS. 

CONFIRMAÇÃO NA CARREIRA. 

 

 

Refere-se os autos sobre a avaliação do estágio probatório do Defensor 

Público Sérgio Enrique Ochoa Guimarães, empossado no cargo de Defensor Público do 

Estado do Amazonas em 03/08/2017. 

Compulsando os autos do processo, infere-se que o Defensor Público 

foi submetido a seis avaliações, nos seguintes períodos: 

1° Avaliação – 03/08/2017 à 03/02/2018 

2° Avaliação – 03/02/2018 à 03/08/2018 

3° Avaliação – 03/09/2018 à 03/02/2019 

4° Avaliação – 04/02/2019 à 03/08/2019 

5° Avaliação – 04/07/2019 à 03/02/2020 

6° Avaliação – 04/02/2020 à 03/08/2020 

 

A Corregedoria-Geral, por meio do Memorando 126/2020-

GCG/DPE/AM, encaminhou os autos ao Conselho, oportunidade em que informou que não 

houve qualquer suspensão do período avaliativo, bem como opinou pela confirmação do 

Defensor Público na carreira. 

Após sorteio, os autos foram distribuídos a minha relatoria.  

Diante do equívoco quanto aos períodos avaliativos indicados, esta 

Relatoria pediu esclarecimento da Corregedoria-Geral, que apresentou certidão informando 
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erro material no 3° e 5° períodos avaliativos, devendo-se ler:  no 3° período avaliativo - 

04/08/2018 a 03/02/2019; e no 5° período avaliativo - 04/08/2019 a 03/02/2020. 

É o relatório. 

Nos moldes do art. 54, da Lei Complementar n° 01/90, o Defensor 

Público, a contar da data em que entrar em exercício, submeterse-á a estágio probatório pelo 

período de 03 (três) anos, durante o qual a sua capacidade e aptidão serão avaliadas pela 

Corregedoria-Geral da Defensoria Pública, na forma da regulamentação expedida pelo 

Conselho Superior. 

De acordo com a Resolução n° 040/2014-CSDPE/AM, o estágio 

probatório terá início, automaticamente, no dia em que o Defensor Público entrar no 

exercício de suas funções, devendo este ser submetido a seis avaliações periódicas. 

Em análise dos autos, observa-se que o Defensor Público foi 

submetido as seis avaliações periódicas, com desempenho “Suficiente” em todos os 

critérios, cito: idoneidade moral, zelo funcional, eficiência, disciplina e assiduidade. 

Outrossim, não há qualquer registro funcional de violação de deveres 

e vedações legais. 

Do exposto, voto pela confirmação do Defensor Público Sérgio 

Enrique Ochoa Guimarães na carreira. 

 

 

Manaus, 22 de setembro de 2020. 

 

 

 

Caroline Pereira de Souza 

Defensora Pública   

Conselheira Eleita 
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