
 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

 

RESOLUÇÃO Nº 05/2008-CSDPEAM 

 

 

REGULAMENTA O AFASTAMENTO DO 
MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DO AMAZONAS PARA ESTUDO 
OU MISSÃO, NOS TERMOS DO ART. 77, 
DA LEI COMPLEMENTAR NO 01/90 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de sua atribuição legal, prevista no art. 18, l, da Lei 
Complementar no 01/90, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o afastamento do membro da 
Defensória Pública do Estado do Amazonas para estudo ou missão no interesse da 
Instituição nos temos da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas;  

CONSIDERANDO o interesse institucional no constante aperfeiçoamento profissional 
dos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para atendimento das 
incumbências preconizadas no art. 134 da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas e critérios que disciplinem a 
administração da receita do Fundo Especial da Defensoria Pública com vistas ao 
patrocínio do desenvolvimento cultural dos membros da Instituição nos termos do art. 
60 da Lei Complementar nº 01/90. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º SUSPENSO (Conforme decisão do Conselho Superior na 21ª RO, datada de 
23.11.2017) 

Art. 20 SUSPENSO (Conforme decisão do Conselho Superior na 21ª RO, datada de 
23.11.2017) 

Art. 3º SUSPENO (Conforme decisão do Conselho Superior na 21ª RO, datada de 
23.11.2017) 

Art. 4º Poderá ser concedido o prazo de até 2 (dois) meses, para elaboração da 
dissertação ou tese, quando membro da Defensoria sem afastamento de suas 
funções, tiver freqüentado curso de pós-graduação stictu sensu. 

Parágrafo único. O pedido de afastamento será formulado na forma do art. 1º, 
aplicando-se o disposto no art. 20 , incisos l, II, III, V e VI, e art. 3º desta Resolução. 

Art. 5º Deferido o afastamento, o processo será encaminhado ao Conselho Superior 
da Defensoria Pública, ao qual compete exercer o controle das atividades do 
cursando durante o período de afastamento. 



 
CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

AMAZONAS 

§1º O Conselho Superior elaborará prontuário individual do membro da Defensoria 
Pública afastado, o qual conterá as informações necessárias ao controle e 
acompanhamento das atividades do cursando. 

§2º A abertura do prontuário constará de um Termo de Compromisso pelo cursando 
no qual assumirá as seguintes obrigações: 

I - encaminhar, dentro dos 30 (trinta) dias subseqüentes, documento firmado por 
autoridade competente da Instituição responsável, que comprove sua inscrição ou 
matrícula; 

II - encaminhar, mensalmente, comprovante de freqüência fornecido pela Instituição 
de ensino e semestralmente relatório resumido dos trabalhos de que tenha 
participado; 

III - encaminhar relatório conclusivo, para comprovação do aproveitamento, bem 
como cópia da dissertação ou tese elaborada, no prazo de um ano a partir da 
conclusão do curso ou do fim do período de afastamento; 

IV – dedicar-se, após a conclusão do curso, mediante convocação da Administração, 
a atividades relacionadas com o curso concluído. 

§3º Em caso de não cumprimento das condições especificadas neste artigo, o 
membro da Defensoria Pública d o Estado terá seu afastamento suspenso ou 
cancelado e examinada sua conduta em procedimento disciplinar. 

Art. 6º SUSPENSO (Conforme decisão do Conselho Superior na 21ª RO, datada de 
23.11.2017) 

Art. 7º SUSPENSO (Conforme decisão do Conselho Superior na 21ª RO, datada de 
23.11.2017) 

Art. 8º É vedada a autorização de outro afastamento para aperfeiçoamento ao 
membro da Defensoria Pública enquanto não transcorrido o interstício de 2 (dois) 
anos, contados do dia do término da autorização anterior. 

Art. 9º É obrigatório o ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos no 
período do afastamento na hipótese de qualquer irregularidade, reprovação ou 
descumprimento das assumidas, ressalvados os casos de morte ou invalidez 
permanente. 

Art. 10. Os casos omissos serão decididos pelo Defensor Público Geral do Estado, ad 
referendum do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado. 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

SALA DAS SESSÕES DO COLENDO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 09 de junho de 2008. 

 

 

 

 

 


