
 

CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 040/2014-CSDPE/AM (Consolidada) 

 

Fixa os critérios para avaliação dos 
Defensores Públicos em estágio 
probatório. 

 

O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, 

Considerando o disposto no artigo 54 da Lei Complementar 01, de 30 de 

março de 1990, 

Considerando a necessidade de acompanhamento do estágio probatório 

para confirmação na carreira de Defensor Público do Estado; 

Considerando as disposições da Resolução nº 004/2014-CSDPEAM, de 07 

de janeiro de 2014, que tratam da matéria no âmbito da Defensoria do 

Amazonas; 

Considerando a Minuta de Resolução encaminhada pelo Conselho Nacional 

dos Corregedores Gerais das Defensorias Públicas Estaduais, do Distrito 

Federal e da União - CNCG, com fins de uniformização e fortalecimento 

institucional em todo país; 

Considerando o disposto no art. 3º, XIV, da Resolução nº 011/2012-CSDP 

(regimento Interno da Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado 

do Amazonas). 

Considerando a deliberação pelo Colegiado em Reunião Ordinária datada 

de 11 de setembro de 2014. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – O estágio probatório para confirmação na carreira de Defensor 

Público do Estado, previsto pelo art. 54, da Lei Complementar nº 01, de 30 

de março de 1990, é regulamentado por esta Resolução. 

§ 1° - Estágio Probatório é o período de 03 (três) anos durante o qual o 

Defensor Público estará sujeito à avaliação dos requisitos necessários à sua 

confirmação na carreira. 
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§ 2º - A confirmação ou não do Defensor Público em estágio probatório na 

carreira decorrerá de decisão do Conselho Superior da Defensoria Pública, 

ouvida, sempre a Corregedoria Geral, cujo relatório conclusivo deverá ser 

fundamentado, observando-se, ainda, o disposto na Lei Complementar nº 

01, de 30 de março de 1990. 

Art. 2° – O estágio probatório terá início, automaticamente, no dia em que 

o Defensor Público entrar no exercício de suas funções.  

Parágrafo único - Não estará isento do referido estágio o Defensor Público 

que já tenha sido submetido a estágio probatório ou experimental em 

qualquer outro cargo. 

Art. 3º  – Na avaliação do estágio probatório, serão observados, além dos 

deveres e vedações legais, os seguintes aspectos: 

I - idoneidade moral 

II - zelo funcional 

III - eficiência 

IV - disciplina 

V - assiduidade 

Art. 4° – Visando à apuração dos requisitos referidos no art. 3° desta 

Resolução, a atuação funcional dos Defensores Públicos em estágio 

probatório será acompanhada pela Corregedoria Geral, auxiliada, quando 

necessário e em cada período avaliativo de 6 (seis) meses, por Comissão de 

Estágio Probatório - CEPRO. 

Art. 5° – A Comissão de Estágio Probatório - CEPRO será constituída pelo 

Presidente e por Defensores Públicos estáveis, indicados pelo Corregedor 

Geral, sem prejuízo de suas atribuições, funcionando estes como relatores.  

§ 1º - A Presidência da CEPRO será exercida pelo Corregedor-Geral da 

Defensoria Pública. 

§ 2º - É vedada a participação dos membros do Conselho Superior da 

Defensoria Pública na CEPRO-DPE, salvo a do Corregedor-Geral, na 

condição de Presidente. 

§ 3º - Nas faltas, ausências ou no impedimento do Corregedor-Geral, 

presidirá a CEPRO o seu substituto legal. 



 

CONSELHO SUPERIOR 

Art. 6° – Os relatores ao aceitarem o múnus da CEPRO, dele poderão se 

afastar mediante manifestação fundamentada dirigida ao Corregedor-

Geral, desde que em dia com os trabalhos afetos à comissão do estágio 

probatório.  

§ 1º  Os relatores da CEPRO referidos no caput do artigo 4° desta Resolução 

poderão ser dispensados, a qualquer tempo, por decisão fundamentada de 

seu Presidente ou do Conselho Superior da Defensoria Pública, este em 

grau de recurso. (Alterado pela Resolução nº 053/2014-CSDPE/AM, 

publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 06.11.2014) 

§ 2º - É considerado de relevante serviço à Instituição o desempenho da 

função de Relator da CEPRO, quando exercida por período superior a 12 

(doze) meses, contínuo ou descontínuo. 

Art. 7° – A instalação da CEPRO será realizada pelo Corregedor-Geral, 

ocasião em que será feita a distribuição, por sorteio, dos Defensores 

Públicos em estágio probatório a serem acompanhados, os quais poderão 

estar presentes ao ato.  

§ 1º - Os casos de impedimentos e de suspeição previstos em lei se aplicam 

a esta Resolução, no que couber.  

§ 2° - Realizado o sorteio, serão disponibilizados a cada Relator os 

respectivos registros dos Defensores Públicos em estágio probatório. 

Art. 8° – Os relatores da CEPRO colherão informações através da verificação 

dos relatórios mensais de atividade de Defensor Público; de consultas 

processuais e a sistemas informatizados, judiciais ou utilizados pela 

Defensoria Pública; da verificação in loco do desempenho das atribuições 

do cargo, com vistoria de documentos e arquivos físicos ou digitais, além de 

entrevistas pessoais de assistidos, podendo realizar as diligências que 

entenderem necessárias ou convenientes para a aferição dos requisitos 

indispensáveis à confirmação do Defensor Público na carreira, mediante 

comunicação ao Presidente da Comissão. 

§ 1º - As informações relativas ao estágio probatório de cada Defensor 

Público serão registradas individualizada e reservadamente, podendo ser 

utilizado o sistema informatizado da Defensoria Pública. 

§ 2º - O Conselho Superior terá acesso reservado, mediante requerimento à 

CEPRO, aos registros referentes ao estágio probatório dos Defensores 
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Públicos a ele submetidos, garantindo-se, de igual forma, a cada um dos 

interessados, relativa e unicamente a seus próprios registros. 

Art. 9º  – A CEPRO reunir-se-á sempre que convocada pelo seu Presidente. 

§ 1° Os relatores apresentarão parecer objetivo e fundamentado de 

avaliação do período examinado sobre os respectivos Defensores, na forma 

do Anexo desta Resolução, classificando o desempenho em “SUFICIENTE” 

ou “INSUFICIENTE”.  

§ 2° O resultado da avaliação será emitido pelo Corregedor Geral e juntado 

aos autos do processo de estágio probatório e sua cópia encaminhada ao 

membro da Defensoria Pública em estágio probatório, para conhecimento. 

§3º O membro da Defensoria Pública em estágio probatório poderá, em 05 

(cinco) dias, pedir reconsideração da avaliação do Corregedor, cabendo 

desta decisão recurso ao Conselho Superior, em igual prazo. (parágrafo 

acrescido pela Resolução nº 009/2016-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE 

em 21 de junho de 2016) 

Art. 10 – Os Defensores Públicos em estágio probatório serão entrevistados 

pelos seus respectivos relatores, em dia, local, modo e horário por estes 

indicados, sem prejuízo de convocação a qualquer tempo. 

Art. 11  – É assegurado ao Defensor Público em estágio probatório o direito 

de petição à CEPRO, com vistas a dirimir eventuais questões relativas ao 

estágio probatório, funcionando o Conselho Superior da Defensoria Pública 

como instância recursal. 

Art. 12 – Os Defensores Públicos em estágio probatório encaminharão à 

Corregedoria Geral da Defensoria Pública do Estado, trimestralmente, 

considerada a data de início do estágio probatório, cópia de todos os 

trabalhos realizados pelo Defensor Público em estágio probatório, em 

formato digital, gravados em CD-ROM ou mídia compatível. 

§ 1º - A verificação do material digital referido neste artigo será feita por 

amostragem aleatória, indicando o relator o trabalho verificado. 

§ 2º - O Corregedor-Geral poderá determinar, a qualquer tempo, que o 

membro da Defensoria Pública faça remessa de cópia impressa de 

trabalhos elaborados, devidamente protocolizados. 

Art. 13  –  O Defensor Público em estágio probatório que acumular dois 

conceitos “INSUFICIENTE”, será imediatamente submetido a processo 
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especial, visando atestar a sua confirmação ou não na carreira, 

assegurando-lhe a ampla defesa e sem prejuízo do prosseguimento do 

estágio, ou de sua prorrogação, em havendo suspensão, enquanto durar a 

apuração especial. 

§ 1° - Verificada a condição referida no caput deste artigo, incumbe ao 

respectivo relator comunicar o fato ao Presidente da CEPRO-DPE, que 

formalizará o procedimento junto ao Conselho Superior da Defensoria 

Pública, sendo o feito distribuído a um dos Conselheiros, que passará a 

exercer a respectiva relatoria.  

§ 2° - O estágio probatório ficará prorrogado, por tempo indeterminado, 

até o limite constitucional para aquisição da estabilidade, enquanto o 

Defensor Público em estágio probatório estiver sendo submetido a 

procedimento especial ou disciplinar, na hipótese de suspensão. 

Art. 14 – Oferecido o parecer pela CEPRO-DPE, no prazo máximo de 20 

(vinte) dias, o Presidente encaminhará todos os processos para exame ao 

Conselho Superior da Defensoria Pública devidamente acompanhados de 

seu relatório final individualizado, para deliberação sobre a confirmação do 

Defensor Público em estágio probatório na carreira ou determinação de 

instauração de procedimento administrativo por não confirmação, 

assegurada a ampla defesa. 

Art. 15 – Art. 15 – Caso a conclusão do relatório do Corregedor-Geral seja 

desfavorável à estabilidade ou sejam emitidos dois pareceres referentes ao 

art. 9o, §1o desta Resolução com conceitos “INSUFICIENTE”, o Presidente do 

Conselho Superior, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

designará data para oitiva do Defensor Público interessado, em prazo não 

superior a 10 (dez) dias, notificando-o pessoalmente e aplicando-se a ambos 

os casos os dispositivos seguintes. (Artigo alterado pela Resolução nº 

009/2016-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 21 de junho de 2016). 

§ 1º - Ouvido o Defensor Público, este terá 20 (vinte) dias de prazo para 

apresentar defesa, requerer provas e diligências que entender necessárias. 

§ 2º - O Conselho Superior decidirá sobre as diligências requeridas e poderá 

determinar outras que julgar necessárias, ambas devendo ser realizadas no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

§ 3º - Encerrada a instrução, o Defensor Público terá vista dos autos, por 10 

(dez) dias, para apresentação de alegações finais. 
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§ 4º - Na primeira reunião ordinária subsequente, o Conselho Superior 

deliberará sobre a matéria, pelo voto da maioria absoluta dos seus 

membros.  

Art. 16 – Deliberando o Conselho Superior pela confirmação na carreira ou 

permanência do Membro em avaliação do estágio probatório, o Defensor 

Público-Geral expedirá o respectivo ato declaratório; caso contrário, o 

Defensor Público será exonerado por ato do Defensor Público Geral. (Artigo 

alterado pela Resolução nº 009/2016-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE 

em 21 de junho de 2016). 

Art. 17 – Toda a correspondência referente ao estágio probatório será de 

caráter reservado e o expediente respectivo deverá ser mantido em regime 

confidencial.  

Parágrafo único – As correspondências enviadas pelos Defensores Públicos 

poderão ser feitas por qualquer meio de comunicação, inclusive eletrônico, 

mediante a comprovação de recebimento, desde que garantida a 

confidencialidade prevista no caput. 

Art. 18 – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Superior da 

Defensoria Pública, ouvido o Presidente da CEPRO, aplicando-se, 

subsidiariamente, as normas vigentes, no que couber.  

Art. 19 – A Corregedoria Geral expedirá as instruções e providenciará os 

formulários necessários ao fiel cumprimento desta Resolução.  

Art. 20 – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se a Resolução nº 004/2014-CSDPEAM, de 07 de janeiro de 2014 

e demais disposições em contrário. 

 

Manaus, AM, 19 de outubro de 2016. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado 

Presidente do Conselho Superior 
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ANEXO 

 

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL DE DEFENSOR PÚBLICO EM ESTÁGIO 

PROBATÓRIO 

 

· nome completo: 

- matrícula: 

· endereço residencial: 

· número do RG e órgão expedidor: 

· número do CPF: 

· classe: 

· área de atuação: 

· lotação: 

· local de exercício: 

1. DO RELATÓRIO TRIMESTRAL 
a. Apresentação organizada? Sim ( ) Não ( ) 
b. Está de acordo com a(s) Deliberação(ões) do CSDP? Sim ( ) Não ( ) 
 (descrição de atividades, condições de trabalho, relação quantitativa de 
peças, outras atividades relevantes, CD-ROM com cópias de peças do 
período). Justificar: 
c. Remetido tempestivamente? Sim ( ) Não ( ) 
 

2. DA ANÁLISE DA CONDUTA FUNCIONAL 
Observação: Considerar as atribuições básicas conforme os seguintes 

conceitos: 

● Ótimo- atuação excepcional, notada por outras áreas/pessoas como 
modelo de referência 
● Bom- atuação melhor que o esperado, com alto padrão de qualidade 
● Regular- atuação adequada, de acordo com os padrões de qualidade 
e produtividade 
● Deficiente- atuação abaixo das expectativas 
● Insuficiente- atuação não aceitável 
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2.1 Assiduidade e Pontualidade 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

2.2 Relacionamento Interpessoal : 

a) Com os colegas de trabalho: 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

b) Com membros de outras carreiras: 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

c) Com servidores: 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

d) Com assistidos e público em geral: 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

e) Respeito pelas diferenças individuais: 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

f) Autocontrole ao receber opiniões, críticas e sugestões: 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  
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g) Cooperação com a equipe de trabalho na implementação de melhorias, 

fornecendo e solicitando opiniões e questionamentos, cooperando com as 

atividades a serem realizadas: 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

2.3 .Conduta Pessoal: 

a) prestação de atendimento de qualidade aos assistidos, tratando-os com 

urbanidade e respeito nos horários estabelecidos e divulgados, garantido o 

atendimento de urgência. 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

b) racionalização, simplificação e desburocratização na realização do 

atendimento e dos procedimentos, para evitar solicitação aos usuários de 

diligências prescindíveis ao serviço 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

c) desempenho com zelo e presteza, dentro dos prazos, dos serviços a seu 

cargo 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

d) desempenho com zelo e presteza, dentro dos prazos, dos serviços, na 

forma da lei que lhe foram atribuídos pelos órgãos da administração 

superior 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

e) participação em atos judiciais, quando necessária sua presença 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  
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f) utilização de todas as medidas e recursos cabíveis na defesa dos 

interesses dos assistidos 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

g) zelo pelo prestígio da justiça (art. 164, VI ) 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

h) zelo por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

i) zelo pelo respeito aos membros das carreiras jurídicas e aos advogados ( 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

j) conduta compatível com o exercício de suas funções 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

k) sigilo sobre conteúdo de documentos ou informações obtidas em razão 

do cargo ou função e que, por força de lei, tenham caráter sigiloso 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

l) fiscalização das atividades dos servidores subordinados 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

m) prestação de informações quando solicitadas pelos órgãos da 

administração superior 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 
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Justificativa:  

n) zelo pela guarda e boa aplicação dos bens e recursos a si confiados 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

3 DA ANÁLISE DA PRODUÇÃO ESCRITA 

3.1 Regularidade gramatical: 

a) Correta utilização da ortografia 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

b) Correta utilização da gramática 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

c) Manifestação escrita com lógica e clareza 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

3.2 Regularidade Jurídica: 

a) Uso de argumentos juridicamente lógicos 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

b) Uso de teses jurídicas compatíveis com o caso concreto 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

c) Esgotamento dos meios, medidas e recursos cabíveis na defesa dos 

interesses do assistido para prestação de serviço de qualidade. 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 
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Justificativa:  

d) Transcrição de legislação, doutrina e/ou jurisprudência 

(  ) SUFICIENTE  (  ) INSUFICIENTE 

Justificativa:  

4. SUGESTÕES DO RELATOR PARA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO TÉCNICO E 

PROFISSIONAL DO DEFENSOR: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Local, data, assinatura do RELATOR 

 

 


