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Resolução nº 023/2018-CSDPE/AM 

  
ALTERA a Resolução nº 019/2013-
CSDPE/AM. 

 
 
O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas nos incisos XI e XII, 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), por decisão unânime de seus membros 
presentes na Reunião Ordinária de 7 de novembro de 2018, RESOLVE ALTERAR 
DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO Nº 019/2013-CSDPE/AM, nos seguintes termos: 

 
CONSIDERANDO a lacuna quanto ao encerramento da participação do Defensor no 
Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um marco temporal para a 
abertura de vaga no Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento. 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º A Resolução nº 00019/2013-CSDPE/AM, de 9 de setembro de 2013, passa 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 10-A: Apresentada a ata de defesa do projeto ou tese juntamente 
com o histórico, e sendo o beneficiário do programa aprovado, fica 
considerada disponível a vaga deste para efeitos do art. 2º, §1º, desta 
resolução, mantidas as demais exigências ao concluinte. 
 
Parágrafo único. Havendo encerramento da obrigação de 
ressarcimento por parte da instituição, da mesma forma considerar-se-
á disponível a vaga, permanecendo o membro concluinte obrigado ao 
cumprimento das exigências desta resolução. 
 
 

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Manaus, 9 de novembro de 2018. 

 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público-Geral, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 
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