
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 042/2014-CSDPE/AM 

 

Trata da obrigatoriedade de difusão dos 
conhecimentos e instruções obtidos por 
Defensores e Servidores em Cursos, Palestras, 
Oficinas, Comissões e congêneres, custeados pela 
Defensoria Pública do Estado do Amazonas. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade de observância à economicidade, conforme 

imposto pelo art. 39 da Constituição do Estado do Amazonas; 

 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da observância da impessoalidade e 

da boa administração; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de capacitação dos servidores e membros 

da Instituição com a maximização do uso dos recursos disponíveis; 

 

CONSIDERAÇÃO a deliberação do Colegiado em Reunião Extraordinária 

datada de 15 de setembro de 2014. 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º. O custeio de passagens, inscrições ou diárias em cursos, palestras, 

oficinas, comissões e congêneres sujeitará o beneficiário à difusão do 

conhecimento por intermédio da Escola Superior da Defensoria Pública do 

Estado do Amazonas. 

 

Parágrafo único. A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do 

Amazonas - ESUDPAM deve ser comunicada do deferimento dos pedidos, 

com a indicação dos servidores ou membros beneficiados, local, data, 

período, objeto e programação do evento. 
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Art. 2º. O beneficiário deverá, quando solicitado pela Escola Superior da 

Defensoria Pública, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar informações 

para elaboração de projeto de curso, conforme Anexo I. 

 

§ 1º. À ESUDPAM incumbirá a organização do curso, mediante palestra dos 

beneficiários, com o fornecimento dos recursos materiais necessários, 

difundindo entre os servidores e membros da Defensoria Pública, ou, a 

juízo, de toda a comunidade jurídica local. 

 

§ 2º. A ausência da apresentação do projeto de curso, sem motivo 

justificado, constitui-se em violação de dever funcional, para fins 

disciplinares. 

 

Artigo 3º. Esta Resolução produzirá efeitos após 30 (trinta) dias de sua 

publicação. 

 

Manaus, AM, 19 de setembro de 2014. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 

Defensor Público Geral do Estado, em exercício 

Presidente do Conselho Superior 

 

 

 

 

 

*REPUBLICADA INTEGRALMENTE POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DE 22 DE 

SETEMBRO DE 2014. 
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ANEXO I 

 

 

Nome do curso/palestra:  

Objetivo:  

Ementa:  

Público alvo:  

Carga horária:  

Recursos audiovisuais:  

Bibliografia:  

 

 

 

 

 
 


