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ERRATA 

PORTARIA Nº 795/2018-GDPG/DPE/AM, 
publicada no D.O.E. DPE/AM, edição 826 de 
20 de agosto de 2018, pág. 5. 
Onde se Lê:    
DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª Classe 
Sarah de Sousa Lobo, para exercer 
cumulativamente suas funções na 11ª 
Defensoria Pública Forense do Juizado 
Especial, pelo período de 20 de agosto a 04 de 
setembro de 2018; 
Leia-se:  
DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª Classe 
Sarah de Sousa Lobo, para exercer 
cumulativamente suas funções na 11ª e 12ª 
Defensoria Pública Forense do Juizado 
Especial, pelo período de 20 de agosto a 04 de 
setembro de 2018; 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 23 de agosto de 2018. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 
 

PORTARIA Nº 800/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições 
legais, e; 
CONSIDERANDO o teor do processo 
20000.005770/2018 do pedido de 
adiantamento em nome da Servidora ROSA 
OLINDA ROCHA DE PAIVA; 
CONSIDERANDO o que dispõe os artigos 65, 
68 e 69 da Lei nº 4.320, de 17.03.64; 
CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 23, 
inciso II, alínea “a” da Lei nº 8.666, de 21.06.93, 
alterada pela Lei nº 9.648, de 27.05.98, e; 
CONSIDERANDO, ainda, o que consta na 
Resolução nº 043/2014-CSDPE/AM; 
 

R E S O L V E: 

I - AUTORIZAR a liberação de adiantamento 
para a servidora ROSA OLINDA ROCHA DE 
PAIVA, Assessor DPE-3, matrícula nº 000.263-
1A no valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais) de acordo com o artigo 4º da Resolução 
nº 43/2014-CSDPE/AM, de 19 de setembro de 
2014, para custear despesas pequenas de 
serviços de terceiros – Pessoas Jurídicas, no 
elemento de despesas 339039; 
II - ESTABELECER, de acordo com a 
Resolução nº 43/2014 – CSDPE/AM, de 19 de 
setembro de 2014, artigo 7º, que o prazo de 
aplicação deste Adiantamento é de 90 (noventa) 
dias, não devendo ultrapassar o término de 
exercício financeiro; e prazo de 30 (trinta) dias, 
de acordo com o artigo 9º, para apresentação 
da respectiva Prestação de Contas, contados 
da data imediata ao final do prazo de aplicação, 
sujeitando-se a tomada de contas, se não o 
fizer nesse prazo. 
III – ORIENTAR os tomadores de 
adiantamentos que as Prestações de Contas 
deverão ser formalizadas mediante as normas 
estabelecidas na referida Resolução. 
IV – DETERMINAR ao setor competente a 
liberação dos recursos aos tomadores. 
 
CERTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. 
 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 23 de agosto de 2018. 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Júnior 

Defensor Público Geral do Estado, em 
exercício 

 

PORTARIA N.º 801/2018-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO 
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das 
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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 o constante na Resolução 
nº 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM de 13.02.2017, 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E da DPE/AM, edição 682, 
pág. 2/3 de 29.12.2017, 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005242/2018-34, datado de 01.08.2018; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público: 

Nome: LEONARDO FIGLIUOLO 

Cargo: Defensor Público de 1ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: Saragoza/Espanha 

Período: 05 a 09.09.2018 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: U$ 400,00 x R$ 4,0727 = 
R$ 1.629,08 
3. Valor Total das Diárias: U$ 2.000,00 x R$ 4,0727 = 
R$ 8.145,40 
 
Obs: Valores de cotação do U$ Dólar Oficial, retirados 
do site do “Banco Central do Brasil” Cotação de 
fechamento do Dólar no dia 23.08.2018 

Objetivo / Justificativa 
Participar do VIII Encontro Internacional do CONPEDI - 
Conselho Nacional Pesquisa e Pós-Graduação em 
Direito. 

Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 24 de agosto de 2018. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em 

exercício 

 

PORTARIA N.º 802/2018-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 o constante na Resolução 
nº 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005788/2018-95, datado de 21.08.2018; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 602/2018-
GDPG/DPE/AM, publicada no Diário Oficial 
Eletrônico da DPE-AM, edição 798, do dia 05 
de julho de 2018, que autorizou o pagamento 
de diárias no valor total de R$ 5.503,10, ao 
Defensor Público Karleno José Pereira, 
referente a participação nas audiências de 
apresentação, instrução e julgamento, nos 
processos de famílias, criminais, infância e 
juventude, na comarca de Boca do Acre/AM, 
no período de 16 a 27/07/2018;  

RESOLVE: 
AUTORIZAR o pagamento do complemento 
das diárias no valor de R$ 957,04, ao Defensor 
Público Karleno José Pereira, acerca do 
deslocamento para participar nas audiências 
de apresentação, instrução e julgamento, nos 
processos de famílias, criminais, infância e 
juventude, na comarca de Boca do Acre/AM, 
referente aos dias 16 e 27 de julho de 2018; 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 23 de agosto de 2018. 
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Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em 

exercício 
 
 

PORTARIA N.º 806/2018-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 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; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, 
datada de 05/07/2018, que delegou ao 
Subdefensor Público Geral, as funções de 
organização e designação de membros para 
substituição em casos de férias, folgas, 
licenças e demais casos de afastamentos 
previstos em lei. 
 

RESOLVE: 
I – DESIGNAR o Defensor Público de 2ª 
Classe André Ricardo Antonovicz Munhoz, 
para exercer cumulativamente suas funções 
na 4ª Defensoria Pública Especializada em 
Execução Penal dos Regimes Fechado, 
Semiaberto e Aberto, pelo período de 27 a 31 
de setembro de 2018; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 

proporcionais ao período supracitado, sobre 
os vencimentos do Defensor Público 
mencionado neste ato, na forma do art. 40, § 
3º, 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, 23 de agosto de 2018. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

 

PORTARIA N.º 807/2018-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 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; 
CONSIDERANDO o constante na Portaria nº 
607/2018, Ano 4, Edição 798, pág. 3/11, 
datada de 05/07/2018, que delegou ao 
Subdefensor Público Geral, as funções de 
organização e designação de membros para 
substituição em casos de férias, folgas, 
licenças e demais casos de afastamentos 
previstos em lei. 
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RESOLVE: 
I – DESIGNAR a Defensora Pública de 2ª 
Classe Karlla Alynne Queiroz D'Oliveira, para 
exercer cumulativamente suas funções na 26ª 
Defensoria Pública Forense Criminal de 1ª 
Grau, pelo período de 27 a 31 de agosto de 
2018; 
II – ATRIBUIR a Gratificação de Acumulação, 
no percentual de 10% (dez por cento), 
proporcionais ao período supracitado, sobre os 
vencimentos do Defensor Público mencionado 
neste ato, na forma do art. 40, § 3º, 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, 23 de agosto de 2018 
 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Subdefensor Público Geral do Estado 

 

 

PORTARIA N.º 808/2018-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; 
CONSIDERANDO as ações itinerantes da 
Defensoria junto à sociedade, 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR os Defensores, Assessores e os 
servidores abaixo relacionados para atuarem, 
sob a Coordenação da Exma. Sra. Defensora 
Pública Dra. Caroline Braz Germano Ribeiro 
Penha, na ação Itinerante que acontecerá na 
Escola Municipal Guilherme Barbosa Barker, no 
dia 25 de agosto de 2018 a seguir destacados: 
 

Ação Itinerante Escola Municipal Guilherme 
Barbosa Barker 

Dia 25 de agosto de 2018 

Equipe Jurídica 

Raimunda Juliane P. Albuquerque 
Coordenador 
DPE-3 

Raquel Ferreira dos Santos Assessor 
DPE-3 

Equipe de Informática 

Sérgio Aroncha  
Gerente DPE-
2 

Equipe Administrativa 

Alysson Francisco Moura Freitas 

Auxiliar I de 
Defensoria 

Edilson da Costa Serrão 
Auxiliar II de 
Defensoria 
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Maria Margareth Queiroz Silva 
Gerente DPE-
2 

Edilene de Queiroz Lopes 
Gerente DPE-
2 

 

II – ATRIBUIR a gratificação referente à 57% 
(cinquenta e sete por cento) do Jeton Nível 1, 
constante no anexo I da Lei Estadual n. 
3.301/2008, para a equipe jurídica e de 
informática acima indicadas, por dia trabalhado. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus, 23 de agosto de 2018. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em 

exercício 

 

 

PORTARIA N.º 809/2018-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 Promul-
gada nº 51, de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO a atribuição do Defensor Pú-
blico Geral para designar os membros da De-
fensoria 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 as ações itinerantes da De-
fensoria junto à sociedade, 

RESOLVE: 

I – DESIGNAR os Defensores, Assessores e 
os servidores abaixo relacionados para atua-
rem, sob a Coordenação da Exma. Sra. Defen-
sora Pública Dra. Caroline Braz Germano Ri-
beiro Penha, na ação Itinerante que aconte-
cerá no PAC ALVORADA, no dia 25 de agosto 
de 2018 a seguir destacados: 

Ação Itinerante PAC - ALVORADA 

Dia 25 de agosto de 2018 

Equipe Jurídica 

Ana Flavia de Brito Cavalcante 
Assessora 
DPE-3 

Juliany Rosina Bentes 
Gerente DEP-
2 

Lana Catiane Furtado da Rocha 
Gerente DEP-
2 

Equipe Administrativa 

Paulette de Oliveira Catunda 
Gerente DPE-
2 

II – ATRIBUIR a gratificação referente à 57% 
(cinquenta e sete por cento) do Jeton Nível 1, 
constante no anexo I da Lei Estadual n. 
3.301/2008, para a equipe jurídica e de 
informática acima indicadas, por dia trabalhado. 
Cientifique-se, Cumpra-se e Publique-se. 
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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GE-
RAL DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus, 
23 de agosto de 2018. 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público Geral do Estado, em 
exercício 

 

PORTARIA N.º 811/2018-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 o constante na Resolução 
nº 002/2017 de 10.02.2017, publicada no 
D.O.E DPE/AM, edição 388, pág. 1/4 de 
13.02.2017; 
CONSIDERANDO o que dispõe a Portaria nº 
1024/2017-GDPG/DPE/AM, de 29.12.2017, 
publicada no D.O.E DPE/AM, edição 682, pág. 
2/3 de 29.12.2017; 
CONSIDERANDO o teor do Processo nº 
20000.005855/2018-71, datado de 23.08.2018; 
 

RESOLVE: 
AUTORIZAR o deslocamento do Defensor 
Público: 

Nome: WILSOMAR DE DEUS FERREIRA 

Cargo: Defensor Público de 4ª Classe 

Órgão de Origem: Defensoria Pública do Estado 

Destino: São Sebastião do Uatumã/AM 

Período: 27 a 31.08.2018 

Especificação de Diárias: 
1. Quantidade: 5 (cinco diárias) 
2. Valor Unitário: R$ 431,87 
3. Valor das Diárias: R$ 2.159,35 

Objetivo / Justificativa 
Realizar atendimento na Comarca de São Sebastião 
do Uatumã/AM, integrante do Polo de Itacoatiara/AM. 

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

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS, 
Manaus,   24 de agosto de 2018. 
 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

 Defensor Público Geral do Estado, em 
exercício 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 004/2018-CSDPE/AM 

Regulamenta os critérios 
de promoção por 
merecimento dos 
Membros 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, 
conforme texto consolidado publicado no DOE 
de 21 de março de 2005, e no art. 14, III do 
Regimento Interno do Conselho Superior da 
Defensoria Pública Estado do Amazonas 
(Resolução nº 004/2012-CSDPE/AM) 

 

RESOLVE 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A promoção consiste no acesso imediato 
dos membros efetivos da Defensoria Pública do 
Estado de uma categoria para outra da carreira 
e será efetivada por ato do Defensor Público 
Geral do Estado. 
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Art. 2º As promoções na carreira de Defensor 
Público, condicionadas em qualquer caso à 
existência de vagas, publicadas em edital no 
Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública, 
serão feitas gradualmente de uma categoria 
para a imediatamente superior, pelos critérios 
de antiguidade e merecimento, alternadamente. 

§1º Os membros da Defensoria Pública do 
Estado somente poderão ser promovidos após 
dois anos de efetivo exercício na categoria, 
dispensado o interstício se não houver quem 
preencha tal requisito, ou se quem o preencher 
recusar a promoção.  

§2º A promoção do Defensor Público, por 
antiguidade ou merecimento, não interferirá na 
verificação do preenchimento dos requisitos 
mínimos necessários à confirmação na carreira. 

 

Art. 3º Havendo mais de 01 (uma) vaga aberta 
de mesma classe a ser provida no edital, a 
promoção será efetivada por meio de ato único, 
para o preenchimento de todas as vagas. 

§1º As vagas serão providas uma a uma, na 
mesma sessão, de forma sucessiva e com 
alternância dos critérios de antiguidade e 
merecimento. 

§2º A primeira quinta parte da lista de 
antiguidade deslocar-se-á a cada vaga aberta 
para provimento por promoção por 
merecimento ou antiguidade. 

§3º A escolha dos órgãos de atuação se dará 
pela ordem em que se derem as promoções, 
tendo preferência os candidatos conforme sua 
ordem de promoção. 

§4º O Defensor Público que tiver interesse em 
recusar a promoção por antiguidade, deverá 
apresentar requerimento expresso nesse 
sentido nos 10 (dez) dias subsequentes à 
publicação do edital, sem o que será tido como 
aceitante. 

§5º O ato único a que se refere o caput deste 
artigo discriminará o critério de promoção de 
cada um dos Defensores Públicos e deverá ser 
publicado no Diário Oficial Eletrônico da 
Defensoria Pública nos 05 (cinco) dias úteis 
subsequentes à sessão que der provimento às 
vagas. 

 

CAPÍTULO II 

DA LISTA DE ANTIGUIDADE 

 

Art. 4º No período de 1º a 10 de janeiro de cada 
ano, o Defensor Público Geral fará publicar, no 
Diário Oficial eletrônico da Defensoria Pública, 
a lista de antiguidade dos membros da 
Defensoria Pública, tomando-se por base o dia 
31 de dezembro do ano anterior, contendo, em 
anos, meses e dias, o tempo de serviço na 
classe, na carreira, no serviço público estadual 
e no serviço público em geral, bem como 
aquele computado para efeito de aposentadoria 
e disponibilidade, além da data de nascimento 
e classificação no concurso público para 
ingresso na carreira. 

§1º A antiguidade será determinada pelo tempo 
de efetivo exercício na classe. 

§2º Ocorrendo empate na classificação por 
antiguidade, resolver-se-á pelos critérios de 
desempate, previstos no artigo 58 da Lei 
Complementar Estadual n. 01/90. 

§3º Publicada a lista de antiguidade, caberá 
impugnação, no prazo de trinta dias, 
diretamente ao Defensor Público Geral, que 
decidirá sobre a controvérsia. 

§4º Da decisão do Defensor Público Geral 
sobre a impugnação da lista de antiguidade, 
caberá recurso para o Conselho Superior, no 
prazo 10 (dez) dias. 

§5º Havendo alteração da lista de antiguidade, 
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o Defensor Público Geral a republicará, contra 
a qual não caberá nova impugnação, salvo por 
erro material. 

 

Art. 5º Incumbe ao Defensor Público Geral, 
antes da publicação de edital deflagrando 
concurso de promoção, fazer publicar a lista de 
antiguidade atualizada, para fins de promoção, 
e submetê-la à aprovação do Conselho 
Superior da Defensoria. 

§1º Os pedidos de averbação de tempo de 
serviço, para serem considerados no concurso 
de promoção, deverão ser formulados até a 
publicação da lista de antiguidade referida no 
caput. 

§2º As reclamações contra a lista deverão ser 
apresentadas no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da respectiva publicação, cabendo ao 
Conselho Superior, na sessão em que deverá 
analisar a lista, o seu julgamento. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE 

 

Art. 6º Cabe ao Defensor Público Geral 
promover o mais antigo membro da Defensoria 
Pública, na classe, devendo a promoção ser 
decretada no prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar da publicação da ata da reunião do 
Conselho que analisar a lista referida no artigo 
5º, salvo nas hipóteses de promoção reguladas 
pelo artigo 3º, quando se seguirá aquele rito. 

§1º O Defensor Público mais antigo poderá, nos 
10 (dez) dias subsequentes, recusar a 
promoção. 

§2º Em caso de recusa, será promovido o 
próximo mais antigo na classe, procedendo-se 
dessa forma até o efetivo preenchimento da 
vaga. 

§3º Quando não decretada no prazo legal, a 
promoção produzirá seus efeitos a partir do dia 
seguinte ao término do prazo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

 

Art. 7º Consideram-se habilitados à promoção 
por merecimento os Defensores Públicos que 
integrarem o primeiro quinto de cada classe da 
lista de antiguidade da carreira, dispensado tal 
requisito se não houver quem o preencha ou, 
preenchendo, não se inscreva para o concurso. 

§1º O primeiro quinto da lista de antiguidade 
deve sofrer arredondamento para o número 
inteiro superior, caso fracionário o resultado do 
seu cálculo. 

§2º Se todos os integrantes da primeira quinta 
parte não manifestarem interesse, deve ser 
formada a segunda quinta parte considerando 
o universo dos Defensores Públicos integrantes 
da mesma classe, excluindo-se os integrantes 
da primeira, e assim sucessivamente. 

§3º Se algum integrante do primeiro quinto da 
lista de antiguidade não manifestar interesse, 
apenas participam os demais integrantes, não 
sendo admissível sua recomposição. 

 

Art. 8º Ficam impedidos de concorrer à 
promoção por merecimento: 

I - o Defensor Público que estiver afastado do 
exercício de suas funções na Defensoria 
Pública; 

II - O Defensor Público a quem tiver sido 
aplicada penalidade em processo 
administrativo disciplinar, a menos de 2 (dois) 
anos, a contar do seu cumprimento. 
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Art. 9º Os membros do Conselho Superior da 
Defensoria Pública que pretenderem concorrer 
à promoção por merecimento ficarão impedidos 
de participar de todas as reuniões que cuidem 
desta matéria, hipótese em que devem ser 
convocados os seus suplentes. 

 

Art. 10. O Defensor Público interessado na 
promoção dirigirá requerimento ao Presidente 
do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, no prazo de inscrição 
previsto no edital de abertura do respectivo 
procedimento, declarando não se enquadrar 
em nenhuma das vedações do artigo 8º, bem 
como apresentando documentos que 
comprovem atividades que geram pontuação. 

Parágrafo único. O candidato deverá fazer 
ressalva expressa caso não queira seja 
utilizada, na promoção para a qual está se 
inscrevendo, a totalidade da pontuação 
constante de seu assentamento funcional. 

 

Art. 11. Transcorrido o prazo de inscrição dos 
candidatos, os requerimentos serão autuados 
em processos individuais e instruídos pela 
Secretaria do Conselho Superior com a 
documentação constante dos assentamentos 
funcionais de cada um dos requerentes, 
especialmente no que tange às hipóteses que 
geram pontuação e às hipóteses impeditivas 
elencadas no artigo 8º ou com a certidão de que 
nada consta na Diretoria Adjunta de Gestão de 
Pessoas e Folha de Pagamento da Defensoria 
Pública, em relação a estes dois aspectos. 

§1º Para a aferição dos pontos serão utilizados 
os documentos que integrarem os 
assentamentos funcionais dos candidatos bem 
como os documentos encaminhados ao 
Conselheiro Relator até o término das 
inscrições para o concurso de promoção. 

§2º Cada processo será distribuído a um relator, 

tendo este que apresentar seu voto com a 
pontuação do candidato na 2ª (segunda) 
sessão ordinária subsequente à data que 
receber o processo. 

§3º Havendo mais de um candidato inscrito 
para o concurso de promoção, os processos 
serão distribuídos simultaneamente aos 
relatores, para análise e votação na mesma 
sessão ordinária. 

§4º Os processos também serão 
encaminhados em cópia aos demais membros 
do Conselho Superior para fins de 
conhecimento e votação na sessão ordinária 
que votar a promoção. 

§5º Havendo divergência entre os documentos 
indicados pelo requerente e aqueles constantes 
de seu assentamento funcional, o relator 
comunicará tal situação ao interessado, para 
que este providencie a regularização em até 5 
(cinco) dias. 

§6º Os documentos encaminhados ao 
Conselheiro Relator não serão anexados aos 
assentamentos funcionais do candidato, 
incumbindo exclusivamente ao interessado 
completar o seu registro funcional na 
Defensoria Pública do Estado. 

§7º Somente serão computados os pontos 
alcançados até o último dia do prazo para 
inscrição no concurso de promoção. 

§8º A pontuação por merecimento somente 
poderá ser utilizada pelo candidato uma única 
vez, considerando-se como efetiva utilização 
apenas a que resultar em promoção por 
merecimento. 

§9º Para o candidato que não fizer menção 
expressa em seu requerimento do cômputo de 
apenas determinada espécie de pontuação, 
serão computados, para fins daquela promoção 
por merecimento, toda a pontuação constante 
dos assentamentos funcionais. 
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Art. 12. A promoção por merecimento 
dependerá de lista tríplice para cada vaga 
formada por Defensores Públicos habilitados à 
promoção, elaborada pelo Conselho Superior, 
em sessão pública. 

Parágrafo único. A lista de promoção por 
merecimento poderá conter menos de três 
nomes, se os remanescentes da classe que 
preencham os requisitos à promoção forem em 
número inferior a três. 

 

Art. 13. Para a formação da lista tríplice, cada 
conselheiro relator apresentará voto escrito e 
fundamentado com as razões que o levaram a 
atribuir nota ao candidato. 

§1º As votações serão por maioria simples 
aprovando ou não o voto do relator. 

§2º Caso haja divergência, deverá a mesma ser 
decidida na mesma sessão, não cabendo 
pedido de vistas.  

§3º Serão incluídos na lista tríplice os nomes 
dos candidatos que obtiverem a maior 
pontuação. 

 

Art. 14. Os Defensores Públicos admitidos ao 
concurso de promoção por merecimento 
receberão pontos pelos fatores estabelecidos 
nesta Resolução, divididos da seguinte forma: 

I - dos serviços administrativos, até o limite de 
30 (trinta) pontos; 

II - da atividade acadêmica, até o máximo de 30 
(trinta) pontos; 

III - de serviços relevantes, até o limite de 40 
(quarenta) pontos, e; 

IV - do cumprimento das metas, até o máximo 
de 50 (cinquenta) pontos. 

 

Art. 15. Em razão dos serviços administrativos 
prestados pelos candidatos, será deferida a 
pontuação na forma que segue: 

I - 1 (um) ponto por período de 6 (seis) meses 
de efetivo exercício no cargo de Defensor 
Público Geral da Defensoria Pública do 
Amazonas, até o limite de 8 (oito) pontos; 

II - 0,5 (cinco décimos) de ponto por período de 
6 (seis) meses de efetivo exercício no cargo de 
Subdefensor Público Geral da Defensoria 
Pública do Amazonas, até o limite de 4 (quatro) 
pontos; 

III - 0,5 (cinco décimos) de ponto para cada seis 
meses de efetivo exercício no mandato de 
membro eleito do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Amazonas, até o limite 
de 4 (quatro) pontos; 

IV - 0,3 (três décimos) de ponto por semestre 
de efetivo exercício em cargos de direção, até 
o limite de 2,4 (dois inteiros e quatro décimos) 
de ponto; 

V - 0,2 (dois décimos) de ponto por semestre de 
efetivo exercício em cargos de provimento em 
comissão e função gratificada no âmbito da 
Defensoria Pública, até o limite de 1,6 (um 
inteiro e seis décimos) de ponto; 

VI - 0,2 (dois décimos) de ponto por período de 
6 (seis) meses na função de Coordenador 
temáticos ou regionais, vedado o cômputo de 
pontuação decorrente do mesmo período, até o 
limite de 1,6 (um inteiro e seis décimos) de 
ponto;  

VII - 0,2 (dois décimos) de ponto por período de 
6 (seis) meses aos titulares e 0,1 (um décimo) 
de ponto por período de 6 (seis) meses aos 
suplentes de representação da Defensoria 
Pública do Amazonas em Conselhos, comitês, 
comissões e grupos de trabalho, indicados 
mediante edital de concorrência na carreira, 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2018 Ano 4, Edição 830 Pág. 
11/25 

 

 

 

vedado o cômputo de pontuação decorrente do 
mesmo período, até o limite de 1,6 (um inteiro e 
seis décimos) de ponto; 

VIII - 2 (dois) pontos por participação, como 
integrante de banca examinadora, em todas as 
fases do concurso público para provimento de 
cargos da Defensoria Pública, até o limite de 4 
(quatro) pontos;  

IX - 0,3 (três décimos) de ponto por participação 
como elaborador ou examinador de prova de 
concurso público para seleção de estagiários ou 
residentes da Defensoria Pública, até o limite de 
3 (três) pontos; 

X - 0,1 (um décimo) de ponto por participação 
como fiscal de prova de concurso público para 
seleção de estagiários ou residente da 
Defensoria Pública, até o limite de 1 (um) ponto. 

§1º Os itens previstos nos incisos IV e VI do 
caput não serão pontuados no inciso III. 

§2º Os itens previstos nos incisos  I e II do caput 
não serão considerados nos incisos IV e V. 

 

Art. 16. Os pontos atribuídos em razão da 
atividade acadêmica, relativamente às áreas de 
direito, ciência política, filosofia e sociologia, 
serão distribuídos da seguinte forma:           

I - 1 (um) ponto para o título de pós-doutorado 
obtido pelo candidato, até o limite de 2 (dois) 
pontos; 

II - 3 (três) pontos por cada título de doutor 
obtido pelo candidato, até o limite de 6 (seis) 
pontos; 

III - 2 (dois) pontos por cada título de mestre 
obtido pelo candidato, até o limite de 4 (quatro) 
pontos; 

IV - 1(um) ponto por cada especialização 
concluída pelo candidato até o limite de 2 (dois) 
pontos; 

V - 1 (um) ponto por cada livro jurídico 
publicado de autoria individual do candidato, 
com a indicação do respectivo número ISBN e 
cuja editora possua conselho editorial, até o 
limite de 2 (dois) pontos; 

VI - 0,5 (cinco décimos) de ponto por cada livro 
jurídico publicado em co-autoria pelo candidato, 
com a indicação do respectivo número ISBN e 
cuja editora possua conselho editorial, até o 
limite de 2 (dois) pontos; 

VII - 0,5 (cinco décimos) de ponto por 
publicação de artigo jurídico, de autoria 
individual, em periódicos com avaliação 
Qualis/CAPES nos estratos A ou B e em 
periódicos oficiais da Defensoria Pública do 
Estado do Amazonas, até o limite de 1 (um) 
ponto; 

VIII - 0,15 (quinze centésimos) de ponto por 
publicação de artigo jurídico, de autoria 
individual, ou por participação em obra coletiva 
devidamente registrados no ISBN/ISSN, até o 
limite de 1,2 (um inteiro e dois décimos) de 
ponto. 

IX - 0,5 (cinco décimos) de ponto por período 
de um ano de efetivo exercício do Magistério 
Superior na área jurídica, mediante admissão 
no corpo docente por concurso ou processo 
seletivo público de provas, em instituição 
reconhecida pelo MEC, até o limite de 2 (dois) 
pontos. 

X - 0,1 (um décimo) de ponto por cada 1 (uma) 
hora de efetiva participação, como ouvinte, nas 
atividades de aperfeiçoamento jurídico 
promovidas pela Escola Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas – ESUDPAM, 
até o limite de 2 (dois) pontos por ano e 6 (seis) 
pontos no total.  

XI - 0,05 (cinco centésimos) de ponto por cada 
1 (uma) hora de efetiva participação, como 
ouvinte, em atividades de aperfeiçoamento 
jurídico, excluída as promovidas pela Escola 
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Superior da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas – ESUDPAM, até o limite de 1 (um) 
ponto por ano e 3 (três) pontos no total; 

XII - 0,3 (três décimos) de ponto por cada 1 
(uma) hora como palestrante ou instrutor em 
cursos promovidos pela ESUDPAM, até o limite 
de 6 (seis) pontos; 

XIII - 1 (um) ponto por participação em 
Congresso Nacional ou Internacional de 
Defensores Públicos como autor de tese, até o 
limite de 2 (dois) pontos;  

XIV - 0,5 (cinco décimos) de ponto por 
participação em Congresso Nacional ou 
Internacional de Defensores Públicos como 
relator de tese, debatedor, mediador, expositor 
ou conferencista, até o limite de 1 (um) ponto.  

§1º Todas atividades acadêmicas previstas nas 
alíneas do caput deste artigo, concluídas antes 
do ingresso na carreira, não serão pontuadas.  

§2º Para as titulações previstas nos incisos I a 
IV deste artigo, obtidas com o afastamento das 
funções institucionais, excetuando-se os 
afastamentos para a elaboração da tese ou 
dissertação, serão conferidas a metade dos 
pontos previstos. 

§3º As titulações previstas nos incisos I a IV 
deste artigo, quando concluídas sem defesa 
oral do trabalho final serão diminuídas em ¼ 
(um quarto), devendo tal circunstância ser 
comprovada pelo requerente. 

§4º As titulações previstas nos inciso I a IV 
serão comprovadas mediante diploma, 
devidamente registrado, expedido por 
instituição reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). 

§5º Os títulos de pós-graduação stricto sensu 
obtidos no exterior não-revalidados serão 
considerados como especialização, sendo 
pontuados nos termos do inciso IV do caput. 

§6º No caso dos incisos V e VI deste artigo, se 

a editora não possuir conselho editorial, serão 
aplicados as pontuações e limites 
estabelecidos no inc. VIII. 

§7º Serão contados pela metade a pontuação e 
o limite estabelecidos no inciso IX deste artigo 
se a admissão ao corpo docente da instituição 
reconhecida pelo MEC tenha se dado sem 
concurso ou processo seletivo público de 
provas. 

§8º Os diplomas, certificados e comprovantes 
outros de conclusão de cursos somente serão 
aferidos quando emitidos por instituição de 
ensino superior pública ou privada legalmente 
reconhecida, admitindo-se a apresentação de 
certidão da banca examinadora, em caso de 
mora na expedição do respectivo certificado,  
observadas as normas que lhes regem a 
validade.  

§9º Serão contados pela metade a pontuação e 
o limite estabelecidos nos incisos I à IV deste 
artigo se a admissão ao corpo discente da 
instituição reconhecida pelo MEC tenha se 
dado sem concurso ou processo seletivo 
público de provas. 

 

Art. 17. Os pontos atribuídos em razão de 
serviços relevantes prestados pelo candidato, 
previstos expressamente na presente 
resolução, serão distribuídos da seguinte forma: 

I - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por 
participação como membro de comissão de 
sindicância ou de processo administrativo 
disciplinar instaurado no âmbito da Defensoria 
Pública, até o limite de 2 (dois) pontos; 

II - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto por 
participação em Comissão Eleitoral para 
escolha do Defensor Público-Geral ou do 
Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Amazonas, até o limite de 0,5 (cinco décimos) 
de ponto; 
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III - 0,15 (quinze centésimos) de ponto por cada 
dia de participação em ações do projeto 
Defensoria Pública Itinerante na Comarca de 
Manaus, até o limite de 6 (seis) pontos; 

IV - 0,25 (vinte e cinco centésimos) de ponto 
para cada atuação em sessões do Tribunal do 
Júri, exceto quando no desempenho regular de 
suas atribuições, até o limite de 6 (seis) pontos; 

V - 0,05 (cinco centésimos) de ponto por cada 
designação especial para atuação, até o limite 
de 3 (três) pontos; 

VI - 0,5 (cinco décimos) de ponto por cada 
publicação, projeto, estudo ou procedimento 
que tenha contribuído para a organização e a 
melhoria dos serviços da Defensoria, até o 
limite de 3 (três) pontos; 

VII - 0,3 (três décimos) de ponto por cada dia de 
atuação, em designação extraordinária ou 
mutirão/itinerante, em localidades do Interior 
em que não haja Unidade da Defensoria 
Pública, até o limite de 9 (nove) pontos; 

VIII - 0,2 (dois décimos) de ponto por cada dia 
de atuação, em designação extraordinária ou 
mutirão/itinerante, em localidades do Interior 
em que haja Unidade da Defensoria Pública, 
até o limite de 8 (oito) pontos;  

IX - 01 (um) ponto e 0,2 (dois décimos) de ponto 
por cada ano, respectivamente, atuando como 
Presidente e Vice Presidente de Associação de 
Classe de Defensores Públicos do Amazonas, 
até o limite de 4 (quatro) pontos; 

X - 0,1 (um décimo) de ponto por cada ano 
atuando como membro da Diretoria de 
Associação de Classe de Defensores Públicos 
do Amazonas, até o limite de 0,5 (cinco décimos) 
de ponto; 

 

Art. 18. Para fins da avaliação do cumprimento 
das metas pelo candidato, o Conselho Superior 
editará anualmente os índices para cada área 

de atuação da Defensoria Pública. 

§1º As metas e seus indicadores serão fixados 
com base nos dados científicos a serem 
apresentados pela Gerência de Estatísticas 
com apoio da Corregedoria a partir da análise 
dos relatórios existentes e de pesquisas de 
campo. 

§2º A Gerência de Estatísticas realizará 
trimestralmente o levantamento dos 
indicadores, consolidando-os e os 
encaminhando para o Conselho Superior. 

§3º As pontuações referentes às metas vão de 
0 a 40, conforme o percentual de cumprimento 
das metas, levando-se sempre em 
consideração os 12 (doze) meses anteriores à 
deflagração da promoção. 

§4º O candidato que não possuir 12 (doze) 
meses de efetivo exercício, terá seus pontos 
dividido pela quantidade de meses trabalhados 
e multiplicado por 12 (doze) para fixação da 
pontuação. 

§5º O candidato que superar a meta 
estabelecida, receberá 1 (um) ponto para cada 
10% (dez por cento) acima, quando a 
pontuação poderá superar o limite imposto no 
§3º. 

§6º No caso de afastamento do exercícios das 
funções ou de licenças legais do Defensor 
Público nos 12 (doze) meses anteriores à 
promoção, será considerado, para fins de meta, 
o tempo de exercício imediatamente anterior. 

§7º Na hipótese do parágrafo anterior e não 
havendo, para o tempo imediatamente anterior 
ao do afastamento, metas fixadas, os demais 
candidatos serão pontuados apenas no que 
superar a meta estabelecida na forma do §5º. 

§8º Nos casos de afastamento para o exercício 
de função ou cargo na atividade meio da 
Defensoria, aplicar-se-á, quando existente e 
possível, pontuação conforme as metas 
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estabelecidas para esta área, observando-se 
aquelas estabelecidas para fins de Adicional de 
Desempenho. 

 

Art. 19. Será promovido, por merecimento, o 
Defensor Público mais pontuado, integrante da 
primeira quinta parte da respectiva Lista de 
Antiguidade. 

§1º Caso haja empate na pontuação, serão 
considerados, para efeito de desempate, as 
maiores pontuações nos incisos IV, III, I e II do 
artigo 14, nesta ordem e, em seguida, os 
critérios de antiguidade, observando a lista de 
antiguidade tratada no artigo 5º. 

§2º É obrigatória a promoção do membro da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas 
que figurar por três vezes consecutivas ou cinco 
alternadas em lista de merecimento. 

§3º Havendo mais de um candidato com direito 
à promoção obrigatória, prevalecerá o melhor 
classificado na lista tríplice onde se verifique a 
compulsoriedade. 

§4º Os candidatos preteridos terão garantida a 
sua promoção compulsória na próxima vaga 
aberta por merecimento, independentemente 
de formação de nova lista, observando-se o 
critério disposto no parágrafo anterior. 

 

Art. 20. Deverá constar da ata da reunião, a 
lista tríplice de promoção para cada vaga, dela 
constando a ordem de classificação, a 
pontuação obtida e quantas vezes os indicados 
tenham entrado em listas anteriores. 

 

Art. 21. Havendo discordância da pontuação 
recebida, o Defensor Público interessado 
poderá apresentar recurso ao Conselho 
Superior, no prazo de 03 (três) dias úteis, 
contados da publicação da respectiva Lista de 

Pontuação no Diário Oficial eletrônico da 
Defensoria Pública. 

§1º Os recursos serão autuados e distribuídos 
a Conselheiro que não tenha atuado como 
Relator, e submetidos à decisão do Colegiado, 
não cabendo novo recurso contra a decisão do 
Conselho Superior, salvo por erro material. 

§2º O Conselho Superior se reunirá no prazo de 
05 (cinco) dias e, de forma irrecorrível, 
apreciará os recursos e publicará sua decisão 
no Diário Oficial eletrônico da Defensoria 
Pública, até 05 (cinco) dias subsequentes ao 
respectivo julgamento. 

 

Art. 22. O Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado encaminhará ao Defensor 
Público Geral a lista de promoção por 
merecimento, comunicar-lhe-á a ordem de 
escrutínio, o número de votos obtidos e quantas 
vezes os indicados tenham entrado em listas 
anteriores.  

 

Art. 23. Caberá ao Defensor Público Geral 
efetivar a promoção do membro mais pontuado, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento do respectivo expediente, 
ressalvados os casos de promoção em bloco 
quando se observará o disposto no artigo 3º.  

§1º A promoção realizada após o prazo fixado 
neste artigo retroagirá ao dia seguinte de seu 
vencimento. 

§2º Caso o Defensor Público-Geral não efetive 
a promoção nos 05 (cincos) dias que se 
seguirem ao recebimento da lista tríplice, a 
promoção dar-se-á automaticamente, 
considerando a referida data, como o dia de 
sua efetivação.  

 

Art. 24. Quando a promoção implicar a 
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transferência de residência, o Defensor Público 
promovido terá direito a 7 (sete) dias de trânsito, 
prorrogável, a critério do Defensor Público 
Geral do Estado, em face de motivo justificado.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 25. A Diretoria Administrativa providenciará 
que a Diretoria Adjunta de Gestão de Pessoas 
e Folha de Pagamento da Defensoria Pública 
proceda à adequação da ficha funcional dos 
Defensores Públicos, com vistas ao registro dos 
itens previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18 
desta Resolução.  

 

Art. 26. Caberá aos Defensores Públicos 
requerer o registro das informações referente à 
promoção em seus assentos funcionais. 

 

Art. 27. As primeiras metas e indicadores de 
que trata o artigo 18 serão fixadas após 03 (três) 
meses da entrada em vigor desta Resolução. 

Parágrafo único. O cumprimento das metas 
será considerado apenas a partir da fixação das 
mesmas, sendo atribuída nota zero neste 
quesito em promoções deflagradas antes do 
período previsto no caput. 

 

Art. 28. Os casos omissos serão levados ao 
Conselho Superior da Defensoria Pública para 
deliberação.  

 

Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação, revogando-se as 
Resoluções e demais disposições em contrário, 
não se aplicando aos concursos de promoção 

já deflagrados. 

 

Manaus/AM, 23 de agosto de 2018. 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em 

exercício 
Presidente do Conselho Superior 

 

*Republicada por conter erro de digitação  

 

 

RESOLUÇÃO Nº 012/2016-CSDPE/AM 
(CONSOLIDADA II) 

 

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,  

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, 
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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. 

Parágrafo único. O Membro poderá requerer a 
conversão em pecúnia de 1/3 de suas férias 
anuais individuais. (Incluído pela Resolução nº 
016/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 25.7.2018) 

 

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. 

Parágrafo único. O membro que optar por 
converter em pecúnia 1/3 (um terço) do 
período de férias a que fizer jus, deverá 
manifestar a citada opção, no momento da 
elaboração da escala anual de férias, 
oportunidade em que também indicará o 
usufruto dos dias remanescentes. (Incluído 
pela Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/AM em 25.7.2018) 

 

Art. 5º A escala anual de férias dos Defensores 
Públicos será organizada com observância do 
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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 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. 5º-A A Escala anual de férias deverá 
indicar o mês em que o membro perceberá a 
conversão em pecúnia do 1/3 de suas férias do 
exercício, podendo o desembolso ser dividido 
em 02 (duas) parcelas a critério da 
Administração, observada a disponibilidade 
orçamentário-financeira da Instituição. 
(Incluído pela Resolução nº 016/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
25.7.2018) 

 

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. 

§1º É vedada a concessão de férias para mais 

de 30% (trinta por cento) dos Defensores 
Públicos em cada período mensal. 

§2º 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. 

§3º 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 15 (quinze) dias, ainda que 
resultantes do somatório de quantidades 
inferiores de dias de férias não usufruídas. 
(Alterado pela Resolução nº 006/2017-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPEAM em 
21.3.2017) 

Parágrafo único. Nas hipóteses em que o 
membro optar por converter em pecúnia 1/3 
(um terço) do período de férias anual, fica 
permitido o fracionamento da fruição de férias 
em períodos mínimos de 10 (dez) dias. 
(Incluído pela Resolução nº 016/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
25.7.2018) 

 

Art. 8º 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 



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2018 Ano 4, Edição 830 Pág. 
18/25 

 

 

 

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 ou enquanto inadimplente 
com o dever disposto no art. 89, XII, da Lei 
Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de 
março de 1990. (NR) (Alterado pela Resolução 
nº 005/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

§1º 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. 
(Transformado em §1º pela Resolução nº 
005/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

§2º O cumprimento do dever funcional previsto 
no art. 89, XII, da Lei Complementar do 
Amazonas nº 01, de 30 de março de 1990, será 
certificado pela Corregedoria Geral nos autos 
do processo de concessão de férias. (Incluído 
pela Resolução nº 005/2017-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

 

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 do interessado, com o seguinte 
regramento: 

I – o Defensor Público terá prazo de 05 (cinco) 
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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. 

§1º 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. 

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

§3º Caso o Defensor Público possua 
pendência na entrega dos relatórios mensais 
de atividades, considerado o mês anterior ao 
do gozo, a Corregedoria realizará a imediata 
comunicação ao Interessado e à Diretoria 
Administrativa quanto ao descumprimento do 
dever disposto no art. 89, XII, da Lei 
Complementar do Amazonas nº 01, de 30 de 
março de 1990. (Incluído pela Resolução nº 
005/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

§4º Se as pendências não forem sanadas até 
02 (dois) dias antes do início do gozo, 
considerar-se-ão indeferidas as férias 
anteriormente concedidas, cabendo ao 
Interessado a comprovação da regular 
quitação mediante certidão expedida pela 
Corregedoria Geral. (Incluído pela Resolução 
nº 005/2017-CSDPE/AM, publicada no 
DOE/DPEAM em 6.3.2017) 

 

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



 

 
 

Diário Oficial Eletrônico 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

SEXTA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 2018 Ano 4, Edição 830 Pág. 
20/25 

 

 

 

 

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

 

Art. 18-A As despesas decorrentes de 
conversões de férias em pecúnia, estarão 
sujeitas aos limites previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e à disponibilidade 
financeira e orçamentária desta Instituição. 
(Incluído pela Resolução nº 016/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
25.7.2018). 

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, 23 de agosto de 2018. 

 
Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 

Defensor Público-Geral do Estado, em 
exercício 

Presidente do Conselho Superior 

 

RESOLUÇÃO Nº 024/2017-CSDPE/AM 

  

REGULAMENTA AS FÉRIAS 
DOS SERVIDORES DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, no 
uso de suas atribuições legais,  

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 o disposto no artigo 33 do 
Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações 
do quadro de servidores auxiliares da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
do Estado – Lei n.º 4.077, de 11.09.2014, em 
relação às férias anuais dos servidores, 
ressaltando-se, de modo especial, as 
determinações estatutárias de: 

a) elaboração, no mês de novembro de cada 
ano, da escala de férias a ser cumprida no 
exercício seguinte; 

b) observar-se, quando possível, o interesse 
do servidor quanto à época de fruição do 
direito; 

c) alteração da escala de férias por 
necessidade do serviço; 

CONSIDERANDO, por fim, os termos da 
Resolução n.º 12/2016-CSDPE/AM, que 
atualizou a disciplina da concessão de férias 
aos Defensores Públicos, publicada no 
DOE/DPE/AM de 16.09.2016, e sua alteração 
pela Resolução n.º 06/2017-CSDPE/AM 
publicada no DOE/DPE/AM em 21.03.2017, 
contendo critérios e princípios que também se 
ajustam à fruição do mesmo direito pelos 
Servidores; 
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CONSIDERANDO a necessidade de 
regulamentar a concessão e exercício do 
direito de férias aos servidores da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES 
PRELIMINARES 

 

Art. 1º A concessão de férias aos servidores 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 
a elaboração da escala anual e as hipóteses 
de antecipação, transferência e adiamento da 
época de fruição do direito, passam a observar 
o disposto nesta Resolução. 

 

Art. 2º Os servidores da Defensoria Pública 
terão direito a férias anuais individuais por 30 
(trinta) dias, sendo exigidos doze meses de 
efetivo exercício para que se usufrua as férias 
relativas ao primeiro período aquisitivo. 

 

§1º O primeiro período de férias é relativo ao 
ano em que se completar esse período, não se 
exigindo qualquer interstício para os períodos 
subsequentes, considerando-se cada 
exercício como o ano civil. 

§2º O período de férias anuais poderá ocorrer 
de uma só vez ou ser fracionado em até 03 
(três) períodos, nunca inferiores a 10 (dez) dias 
corridos e sempre múltiplos de 05 (cinco). 

§3º Poderão ser acumulados até 02 (dois) 
períodos de férias, totalizando 60 (sessenta) 
dias, por imperiosa necessidade de serviço, 
declarada por escrito pelo chefe imediato do 
servidor, e reconhecida pelo Subdefensor 
Público-Geral. 

§4º Na hipótese de acumulação de dois 
períodos de férias, a Gerência de Gestão de 
Pessoas deverá comunicar ao servidor e a sua 
chefia imediata a obrigatoriedade da fruição 
das férias. 

§5º Deverão ser concedidos os períodos 
aquisitivos mais antigos, antes dos mais 
recentes. 

§6º É vedado levar à conta de férias qualquer 
falta ao serviço. 

§7º O servidor poderá requerer a conversão 
em pecúnia de 1/3 de suas férias anuais 
individuais. (Incluído pela Resolução nº 
016/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 25.7.2018) 

 

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO DA 
ESCALA ANUAL 

 

Art. 3º As férias anuais serão previstas em 
escala anual, para execução no exercício 
seguinte, cabendo sua publicação ao 
Subdefensor Público Geral, através de portaria, 
em atenção às exigências do serviço, 
adotando-se os seguintes procedimentos: 

§1º Para a elaboração da escala, até o 
primeiro dia útil do mês de outubro de cada 
exercício, a Diretoria Administrativa formulará 
consulta a todos os Gerentes/Chefes de 
unidades ou setores de lotação da Defensoria 
Pública, para que apresentem a programação 
de férias de seus respectivos servidores, 
contendo, para cada um, a indicação 
subsidiária de um período alternativo. 

§2º As chefias mencionadas no inciso anterior 
encaminharão requerimento à Diretoria 
Administrativa, com aprovação do Defensor 
Público responsável, se houver, até o dia 10 de 
outubro, com a programação de férias para o 
exercício seguinte. 
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§3º As chefias deverão reunir seus respectivos 
servidores e deliberar, consensualmente, 
acerca dos períodos de gozo de férias anuais. 

§4º Na ausência de indicação dos períodos de 
férias anuais, pelos interessados, deverá a 
Diretoria Administrativa definir o período de 
fruição. 

§5º Não existindo consenso entre os 
servidores de cada unidade ou setores de 
lotação, na hipótese de pedidos idênticos, 
deverão ser adotados os seguintes critérios de 
desempate, em ordem: 

I – o servidor com maior tempo sem usufruição 
de férias e/ou licença;  

II – o servidor com maior tempo na Instituição; 

III – o servidor mais idoso. 

§6º. Para elaboração da escala de férias, a 
chefia da unidade deverá observar o disposto 
no artigo 7º. 

§7º O servidor que optar por converter em 
pecúnia 1/3 (um terço) do período de férias a 
que fizer jus, deverá manifestar a citada opção, 
no momento da elaboração da escala anual de 
férias, oportunidade em que também indicará 
o usufruto dos dias remanescentes. (Incluído 
pela Resolução nº 016/2018-CSDPE/AM, 
publicada no DOE/DPE em 25.7.2018) 

 

Art. 4º Os requerimentos serão reunidos em 
processo único na Diretoria Administrativa para 
elaboração da proposta de escala. 

Parágrafo único. Para a elaboração da escala 
anual, a Diretoria Administrativa observará a 
disponibilidade orçamentária e financeira 
mensal para o exercício, aplicando-se os 
critérios de desempate previstos no §5º do 
artigo 3º, em caso de necessidade de 
adequação. 

 

Art. 5º No primeiro dia útil após o dia 15 de 
novembro, a Diretoria Administrativa 
encaminhará o processo com a proposta ao 
Subdefensor Público-Geral, que aprovará e 
fará publicar a Portaria com a escala anual de 
férias, até o final do mês de novembro. 

Parágrafo único. A Escala anual de férias 
deverá indicar o mês em que o servidor 
perceberá a conversão em pecúnia do 1/3 de 
suas férias do exercício, podendo o 
desembolso ser dividido em 02 (duas) parcelas 
a critério da Administração, observada a 
disponibilidade orçamentário-financeira da 
Instituição. (Incluído pela Resolução nº 
016/2018-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE 
em 25.7.2018) 

 

Art. 6º É vedada a concessão de férias 
concomitantes a mais da metade dos 
servidores que desempenhem suas funções 
perante o mesmo Núcleo, Unidade 
Descentralizada ou Comarca do Interior do 
Estado. 

§1º A Diretoria Administrativa certificará 
nos autos do processo administrativo de férias 
quando mais da metade dos servidores do 
mesmo Núcleo, Unidade Descentralizada ou 
Comarca do Interior do Estado, solicitar férias 
em períodos concomitantes. 

§2º Na hipótese de existirem várias 
solicitações de férias para um mesmo período, 
ultrapassando-se o percentual previsto no 
caput, serão utilizados os critérios de 
desempate do art. 3º para evitar o prejuízo à 
continuidade do serviço. 

 

Art. 7º É vedado o gozo de férias 
concomitantes do servidor ocupante de cargo 
de assessoria ou função de confiança com o 
Defensor Público ao qual está vinculado. 
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CAPÍTULO III – DA ALTERAÇÃO DA 
ESCALA DE FÉRIAS 

 

Art. 8º A aprovação da escala anual de férias 
importa na concessão do direito de 
afastamento na época fixada, e sua alteração, 
com adiamento ou antecipação do período 
preestabelecido, dependerá de decisão do 
Subdefensor Público Geral, podendo ocorrer 
por interesse do servidor ou por imperiosa 
necessidade do serviço, obedecendo-se às 
seguintes regras: 

I – pedidos de adiamento, antecipação de 
férias, ou qualquer alteração da escala anual 
de que trata esta Resolução, por interesse do 
servidor, deverá ser formalizada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do 
início da fruição, desde que conte com a 
anuência da respectiva chefia imediata, 
podendo, excepcionalmente, tal prazo ser 
flexibilizado por motivo relevante, devidamente 
comprovado, a critério do Subdefensor 
Público-Geral; 

II – o pedido de antecipação das férias 
somente é cabível quanto a períodos já 
adquiridos e dependerá de decisão do 
Subdefensor Público Geral; 

III – a necessidade do serviço, será definida, 
justificadamente, por ato da Chefia imediata e 
homologada pelo Subdefensor Público Geral. 

IV – poderão, ainda, ser adiadas ou 
antecipadas as férias dos funcionários 
independentemente do prazo previsto no 
inciso I, nas seguintes hipóteses: 

a) licença para tratamento da saúde; 

b) licença para acompanhar tratamento de 
saúde em pessoa da família; 

c) licença à gestante e à adotante; 

d) licença-paternidade;  

e) afastamento por motivo de falecimento de 
cônjuge, companheiro, ascendente, madrasta, 
padrasto, filhos, enteados, menores sob 
guarda, tutela e irmão. 

Art. 9º As férias não serão interrompidas nem 
suspensas, ressalvados os casos abaixo: 

I – a pedido, por imperiosa necessidade de 
serviço, declarada por escrito pelo chefe 
imediato do servidor, e reconhecida pelo 
Subdefensor Público-Geral; 

II – de ofício, por interesse público declarado 
pelo Defensor Público Geral ou Subdefensor 
Público-Geral; 

Parágrafo único. O retorno ao serviço somente 
deverá ocorrer após a ciência do deferimento 
do pedido ou recebimento de comunicação da 
ordem expedida. 

 

Art. 10. É vedada a concessão de férias para 
o período em que o servidor estiver designado 
para atuar no plantão da Defensoria Pública. 

Parágrafo único. O Servidor poderá fazer-se 
substituir, no plantão de que trata este artigo, 
em período integral ou parcial, desde que 
indique outro servidor para a função, anexando 
a anuência expressa do substituto junto ao seu 
pedido de férias. 

 

CAPÍTULO IV – DO AVISO DE FÉRIAS 

 

Art. 11. A Diretoria Administrativa encaminhará 
aviso de férias ao servidor até 10 (dez) dias 
antes do início do gozo, conforme o pedido ou 
a escala anual publicada através de Portaria 
do Subdefensor Público Geral, para ciência do 
interessado. 

§1º O servidor terá prazo de 05 (cinco) dias 
para efetivar a devolução do aviso de férias 
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com aposição de sua ciência. 

§2º O início do gozo de férias somente 
ocorrerá após o interessado ter ciência formal 
do deferimento do seu pedido. 

 

§3º Caso o servidor deixe passar em branco o 
prazo de 05 (cinco) dias, presumir-se-á, de 
pleno de direito, que o mesmo está cientificado 
e fruirá as férias, conforme indicado na escala. 

 

CAPÍTULO V – DA INDENIZAÇÃO 

 

Art. 12. O servidor exonerado do cargo de 
provimento efetivo ou do cargo de provimento 
em comissão, perceberá indenização relativa 
ao período de férias, na proporção de 1/12 (um 
doze avos), por mês de efetivo exercício, ou 
fração superior a 14 (quatorze) dias.  

§ 1º A indenização será calculada com base na 
remuneração do mês em que for publicado o 
ato exoneratório. 

§2º O servidor exonerado de cargo em 
comissão e nomeado ou designado para outro, 
sem solução de continuidade, não fará jus à 
indenização de férias prevista neste artigo, 
assegurada a fruição de férias do período 
aquisitivo transcorrido. 

§3º Para determinar o valor da indenização, 
deverão ser observados a data de ingresso e o 
tempo de efetivo exercício. 

§4º Ao servidor que gozar férias 
antecipadamente não será imputada 
responsabilidade pela reposição ao erário dos 
valores correspondentes ao período que faltar 
para completar o período aquisitivo. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13. As férias dos servidores da Defensoria 
Pública que estejam ocupando funções de 
confiança nos órgãos da administração serão 
analisadas e deferidas pelo Subdefensor 
Público Geral, a qualquer tempo. 

 

Art. 14. O servidor da Defensoria Pública que 
não gozar as férias perderá a preferência em 
relação àquele que havia sido previamente 
contemplado na escala definida pelo 
Subdefensor Público Geral. 

 

Art. 15. O direito ao gozo de licença especial, 
adquirido pelos servidores da Defensoria 
Pública a cada cinco anos de efetivo exercício, 
e outros tipos de afastamentos, como folgas 
concedidas pela Justiça Eleitoral, folgas por 
participação em atividades extraordinárias na 
Defensoria Pública e qualquer tipo de 
afastamento, sujeitam-se aos prazos e 
requisitos previstos na presente resolução, 
sempre que lhes forem aplicáveis.  

 

Art. 16. Os servidores que, à época da 
publicação dessa resolução, tiverem saldos de 
férias de exercícios anteriores, deverão 
formular requerimento de forma que o saldo 
remanescente do período solicitado seja de 10 
(dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) dias. 

 

Art. 16-A. As despesas decorrentes de 
conversões de férias em pecúnia, estarão 
sujeitas aos limites previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal e à disponibilidade 
financeira e orçamentária desta Instituição. 
(Incluído pela Resolução nº 016/2018-
CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 
25.7.2018). 
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Art. 17. As dúvidas relativas à execução do 
disposto nesta Resolução serão dirimidas pelo 
Subdefensor Público Geral, que também 
decidirá sobre os casos omissos. 

 

Art. 18. Esta Resolução entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando-se todas as 
disposições em contrário. 

 

Manaus, 23 de agosto de 2018. 

 

 

ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 
JUNIOR 

Defensor Público-Geral do Estado, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


