
Processo n.º 20000.005737/2020-DPE/AM Interessado: Denise D’Albuquerque Veiga Lima
Assunto: Avaliação de Estágio Probatório

EMENTA: Avaliação de Estágio Probatório. 
Avaliações semestrais não realizadas. Férias, 
licença para tratamento de saúde e licença-
maternidade. Inexistência de suspensão do 
período avaliativo. Confirmação na carreira.

Trata-se de Processo de Avaliação de Estágio Probatório da Defensora Pública de 4ª Classe 

Dra. Denise D’Albuquerque Veiga Lima, empossada em 13/09/2017, sem suspensão do período 

avaliativo. Em anexo, quatro avaliações semestrais da Interessada referentes ao período de estágio 

probatório realizadas pela Corregedoria Geral.

Cada avaliação dos quatro períodos1 teve todos os pontos analisados como suficientes e foi 

acompanhada dos relatórios trimestrais. Todas as avaliações consideraram o desempenho do 

Interessado em cada período como suficiente.

Em relatório final (fls. 32), a Corregedoria Geral concluiu pela confirmação na carreira da 

Defensora Pública em estágio. Após, foi o presente processo encaminhado ao Egrégio Conselho 

Superior para a deliberação prevista no art. 14 da Resolução 040/2014 – CSDPE/AM2.

Por não constar no presente processo menção aos dois últimos períodos avaliativos (5º 

período 14/09/20019 – 13/03/2020, 6º período 14/03/2020 – 13/09/2020), foi determinada a realização 

de diligência junto à Corregedoria Geral, tendo esta certificado que, nos referidos lapsos, a Defensora 

1 1º Período: 13/09/2017 – 13/03/2018, fls. 06-09; 2º Período: 14/03/2018 – 13/09/2018, fls. 11-14; 3º Período: 14/09/2018 
– 13/03/2019, fls. 15-19; 4º Período: 14/03/2019 – 13/09/2019, fls. 24-28.
2 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.



Pública encontrava-se em gozo de férias regulares, licença para tratamento de saúde e licença-

maternidade.

É o relatório.

Não há no presente processo nenhum elemento que enseje a instauração de procedimento 

administrativo por não confirmação. Ao contrário, a conclusão do relatório da Corregedora-Geral foi 

favorável à confirmação na carreira e estabilidade, e todos os conceitos analisados nas avaliações 

semestrais foram tidos como suficientes.

Quanto aos dois últimos períodos avaliativos, o art. 55 da Lei Complementar Estadual 

01/90 aduz que o estágio probatório não se suspende por motivo de férias ou licença para tratamento de 

saúde, e o art. 73, I, IV e V, do mesmo diploma legal assevera que será considerado de efetivo exercício 

o afastamento em virtude de férias, licença para tratamento de saúde e licença-gestante.

Deste modo, não havendo suspensão do período avaliativo e diante da aptidão demonstrada 

pelo Membro em estágio, voto pela confirmação na carreira da Defensora Pública Denise 

D’Albuquerque Veiga Lima, nos termos da primeira parte do art. 16 da Resolução 040/2014 – 

CSDPE/AM3.

É como voto.

Manaus, 25 de novembro de 2020.

FELIPE FIGUEIREDO SEREJO MESTRINHO
Conselheiro Eleito

3 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.


