
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 
CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 019/2013-CSDPE/AM 

Regulamenta o Programa de 
Estímulo ao Aperfeiçoamento dos 
Defensores Públicos do Estado do 
Amazonas. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, 

CONSIDERANDO a autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme artigo 134, § 2º, da 
Constituição Federal, artigo 97-A da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, e artigo 2º da Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 
1990; 

CONSIDERANDO o poder normativo do Conselho Superior no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, conforme artigo 11, caput, da 
Lei Complementar nº 01, de 30 de março de 1990; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 72, inciso XI, da Lei Complementar nº 
01, de 30 de março de 1990, e a necessidade de incentivar os Defensores 
Públicos à obtenção da sobredita vantagem pecuniária; 

CONSIDERANDO a observância à legislação aplicável à hipótese, em 
especial o art. 6º e 25, inciso XXXIX, ambos da Lei Complementar nº 01, de 
30 de março de 1990, e o teor do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar 
nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 

CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública 
do Estado do Amazonas no Processo nº 20000.000121/2013 –, em Reunião 
Ordinária datada de 15 de maio de 2013; 

RESOLVE: 

Art. 1º. O Programa de Estímulo ao Aperfeiçoamento dos Defensores 
Públicos do Estado do Amazonas consiste no custeio parcial de despesas 
efetuadas com cursos de pós-graduação em direito a nível de mestrado e 
doutorado junto a entidades oficiais de ensino superior no Brasil. 

Art. 2º. Podem requerer inscrição no Programa os Defensores Públicos com 
mais de cinco anos no exercício do cargo, selecionados em qualquer dos 
cursos referidos no artigo anterior, cuja frequência se dê sem prejuízo das 
funções institucionais. 

Parágrafo único. Os requerimentos de inscrição no Programa de Estímulo 
ao Aperfeiçoamento dos Defensores Públicos serão considerados na ordem 
de apresentação, limitado ao máximo de 06 (seis) concessões 
concomitantes. 
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Art. 3º. A inscrição no Programa poderá ser solicitada em qualquer época, 
mediante requerimento dirigido ao Conselho Superior da Defensoria 
Pública do Estado do Amazonas. 

Parágrafo único. Os interessados deverão apresentar, com a solicitação da 
inscrição, prova da condição de entidade oficial de ensino, bem como de 
curso de pós-graduação devidamente recomendado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o respectivo 
Programa. 

Art. 4º. Havendo curso de mestrado ou doutorado na cidade em que o 
Defensor Público exerce a sua atribuição, a inclusão no Programa, para 
frequentar curso em outra cidade, dependerá de manifestação por escrito e 
fundamentada do interessado, declinando as razões da opção. 

Parágrafo único. Em nenhum caso a inclusão no Programa poderá gerar 
prejuízo às atribuições do Defensor Público interessado. 

Art. 5°. Com a manifestação favorável da Corregedoria-Geral quanto ao 
ingresso do Defensor Público no Programa, os pedidos, respeitada a 
limitação contida no parágrafo único do art. 2º desta Resolução, serão 
analisados pelo Conselho Superior da Defensoria Pública que, para o 
deferimento, considerará: 

I - o parecer da Corregedoria-Geral; 

II - a preferência por Defensores Públicos que ainda não tenham se 
beneficiado deste Programa; 

III - a relação da área do curso com as suas atribuições funcionais; 

IV - a antiguidade do Defensor Público na carreira; 

V - avaliação do curso pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). 

Art. 6º. Aprovada a inscrição do Defensor Público no Programa pelo 
Conselho Superior da Defensoria Pública, a implementação do estímulo dar-
se-á mediante reembolso dos valores pagos a título de matrícula e 
mensalidade após a apresentação dos documentos comprobatórios da 
quitação até o dia 10 (dez) do mês subsequente. 

Art. 7º. A Defensoria Pública custeará o equivalente a: 

I - 100% (cem por cento) do valor cobrado pela entidade que ministra o 
curso caso possua qualificação 05 (cinco) ou maior na CAPES;  

II - 75% (setenta e cinco por cento) do valor cobrado pela entidade que 
ministra o curso caso possua qualificação igual a 04 (quatro) na CAPES; 

III - 50% (cinquenta por cento) do valor cobrado pela entidade que ministra 
o curso caso possua qualificação igual a 03 (três) na CAPES; 
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Parágrafo único. Não poderão ser incluídos no Programa os Defensores 
Públicos aprovados nos cursos de mestrado ou doutorado que não tenham 
pontuação na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) ou que esta seja inferior a 03 (três). 

Art. 8º. Excluem-se da participação no custeio os dispêndios relativos a 
livros, transporte de todo gênero, hospedagem, diárias e outros 
relacionados direta ou indiretamente com o curso. 

Art. 9º. O beneficiário do Programa tem por dever: 

I - frequentar o curso, apresentando ao Conselho Superior, mensalmente, 
formulário específico a respeito da assiduidade, como requisito para o 
depósito do reembolso; 

II - concluir o curso com aproveitamento, no prazo próprio, ressalvados 
casos de notória excepcionalidade; 

III - apresentar, a cada 06 (seis) meses a partir da inclusão no Programa, 
relatório técnico-científico; 

IV - encaminhar grade de horários das disciplinas cursadas semestralmente; 

V - apresentar em meio eletrônico e impresso cópia do trabalho de 
conclusão do curso (dissertação ou tese, conforme o caso), num prazo 
máximo de 01 (um) ano a contar da conclusão do curso; 

VI - fazer, obrigatoriamente, referência à sua condição de beneficiário do 
Programa nas publicações, nos trabalhos apresentados em eventos de 
quaisquer natureza e em quaisquer meios de divulgação; 

VII - comprometer-se, por escrito, a permanecer na Defensoria Pública, no 
mínimo, por tempo igual ao do recebimento do benefício. 

Art. 10. Em havendo necessidade de trancamento de matrícula, o 
beneficiado deverá requerer previamente ao Conselho Superior da 
Defensoria Pública. Nesse caso, o Defensor Público fica excluído da 
concessão do benefício até a retomada de seus estudos, quando será 
avaliada a possibilidade de reinclusão. 

Parágrafo único. Considerada injustificada a interrupção do curso e o 
beneficiário, ainda assim, trancar a matrícula, a Defensoria Pública poderá 
exigir a restituição integral do que foi financiado. 

Art. 11. No caso de descumprimento dos deveres estabelecidos no art. 9º, 
poderá a Defensoria Pública cancelar a concessão do benefício, obrigando o 
beneficiário a restituir os valores já custeados. 

Art. 12. Caberá ao Conselho Superior da Defensoria Pública a execução e 
fiscalização do presente Programa, comunicando à Corregedoria-Geral, em 
10 dias, eventual descumprimento das disposições estabelecidas nesta 
Resolução. 
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Art. 13. Sempre que solicitado, o Defensor Público deverá apresentar à 
Corregedoria-Geral ou ao Conselho Superior da Defensoria Pública relatório 
documentado sobre as atividades exercidas. 

Art. 14. Os casos omissos e aqueles que suscitarem dúvidas serão dirimidos 
pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Amazonas. 

Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições anteriores e resguardados os casos deferidos pelo 
Conselho Superior, desde que respeitadas às disposições normativas da 
presente. 

Publique-se e cumpra-se. 

Manaus, AM, 30 de agosto de 2013. 

 

 

DR. JOSÉ RICARDO VIEIRA TRINDADE 
DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO 
PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR 

 


