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PORTARIA N.º 174/2020-GDPG/DPE/AM 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMAZO-
NAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
9º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 01 de 30 de março de 
1990, consolidada na forma do art. 9º da Lei Promulgada nº 
51 de 21 de julho de 2004; 
CONSIDERANDO o constante no Processo nº 
20000.000615/2020-03, datado de 27/01/2020; 

RESOLVE: 
NOMEAR a contar de 03 de fevereiro de 2020, Victor Matos, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Asses-
sor Técnico I DPE-2, previsto na Lei Estadual nº 4.077, de 11 
de setembro de 2014, alterada pela Lei n° 4.831 de 13 de 
maio de 2019, que instituiu o Quadro de Servidores Auxiliares 
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e o respectivo 
Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações. 
Cientifique-se, cumpra-se e publique-se. 
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ES-
TADO DO AMAZONAS, Manaus, 10 de fevereiro de 2020. 
 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em exercício 

    
. 

ATO NORMATIVO N. 01/2020-GDPG/DPE/AM 
 

Declara a abertura do 1º Programa de Apo-

sentadoria Incentivada para Membros da 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas 

do ano de 2020. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO AMA-

ZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 

art. 9º, inciso XII, da Lei Complementar n.º 01, de 30 de 

março de 1990, para prática de atos de gestão administra-

tiva; 

CONSIDERANDO a possibilidade do Defensor Público Geral 

editar atos normativos, a fim de sanar problemas administra-

tivos, nos termos do art. 141, do Regimento da Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas – Res. n.º 01/2013; 

CONSIDERANDO a competência prevista no art. 9º, VIII, da 

LC 01/1990, para praticar atos de gestão de pessoal, inclu-

sive os relativos à concessão de vantagens, férias e licenças; 

CONSIDERANDO a existência de débitos reconhecidos pela 

Instituição, os quais não são possíveis de serem quitados, 

ante a falta de orçamento; 

CONSIDERANDO a criação, pela Lei n. 4.339/2016, do Pro-

grama de Aposentadoria Incentivada – PAI no âmbito da De-

fensoria Pública do Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Declara-se aberto o PROGRAMA DE APOSENTA-

DORIA INCENTIVADA – PAI/DEFENSOR/2020/01 – de 

Membros da ativa da Defensoria Pública do Estado do Ama-

zonas. 

Art. 2º. O Programa de Aposentadoria Incentivada se destina 

exclusivamente aos Membros da Defensoria Pública do Es-

tado do Amazonas da ativa ou equiparados que, no prazo de 

vigência do programa, preencham os requisitos para a ob-

tenção de aposentadoria voluntária; não estejam em pro-

cesso de aposentadoria e não venham a atingir a idade para 

a aposentadoria compulsória no prazo de 1 (um) ano, con-

tado da publicação deste Ato Normativo. 

§1º O prazo para adesão ao programa será de 30 (trinta) 

dias, a partir da publicação deste Ato, em requerimento de 

aposentadoria dirigido ao Defensor Público Geral, com ex-

pressa referência ao PAI;  

§2º Os requerimentos de aposentadoria vinculados ao PAI 

serão analisados em ordem cronológica, aferida a partir da 

data e hora do protocolo;  
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§3º Os pedidos de aposentadoria vinculados ao PAI serão 

deferidos até o limite da reserva orçamentária. 

§4º É vedada a desistência do Pedido de Aposentadoria vin-

culado ao Programa de Aposentadoria Incentivada após de-

ferido o seu processamento inicial pelo Defensor Público Ge-

ral. 

 

Art. 3º. Ao membro que aderir ao PAI serão oferecidos os 

seguintes incentivos:  

I- Indenização prioritária de férias e licenças não 

gozadas;  

II- Pagamento prioritário de todos os créditos reco-

nhecidos pela Instituição; 

§1º. Os créditos oriundos do PAI serão fracionados em par-

celas mensais iguais, em até 36 (trinta e seis) meses. 

§2º. O cálculo da quantidade de parcelas obedecerá a se-

guinte fórmula: 𝑃 =
𝐼

𝑅−𝑋
 ↔ 𝑃 ≤ 36, onde “P”, “I” ,“R” e “X” 

representam, respectivamente, o número de parcelas, o va-

lor total da indenização, a remuneração bruta do membro e 

percentual a ser aplicado, sendo desprezada a fração que 

exceder o número inteiro. 

§3º. O percentual iniciado a ser aplicado na fórmula acima 

será de 15% (quinze) por cento, considerando-se como re-

muneração bruta o total de parcelas  mensais de natureza 

remuneratória que o membro percebe habitualmente, des-

considerando-se vantagens indenizatórias ou eventuais. 

§4º. Caso a adoção da fórmula prevista no parágrafo 2º im-

plique em quantidade de parcelas superior a 36 (trinta e 

seis), o percentual a ser aplicado reduzirá em 5% (cinco por 

cento) até o limite 0% (zero por cento), hipótese em que, in-

dependentemente do resultado, o parcelamento observará o 

limite previsto no art. 3º, §3º, da Lei 4.339/2016. 

§5º. Para os fins deste artigo, serão disponibilizados, aos 

servidores que preencherem os requisitos, uma memória de 

cálculos, com indicação do montante a ser pago para cada 

membro, bem como o número de parcelas. 

 

Art. 4º. A adesão ao PAI implica em: 

I - a permanência no exercício das funções do cargo até à 

data de publicação do ato da aposentadoria; 

II - a irreversibilidade da aposentadoria concedida nos ter-

mos desta Lei; 

III - a impossibilidade de investidura em cargo de provimento 

em comissão na Defensoria Pública pelo prazo de três anos 

da publicação do ato de aposentadoria.  

 

Art. 5º. O pagamento das indenizações previstas neste ato 

terá início no mês subsequente ao da publicação do ato de 

aposentação do membro. 

Art. 6º. Este Ato Normativo vigorará por 30 dias (trinta), con-

tados a partir da data da sua publicação. 

 

Cientifique-se via memorando circular, cumpra-se e publi-

que-se. 

Manaus, 10 de fevereiro de 2020. 

 

Antonio Cavalcante de Albuquerque Junior 
Defensor Público Geral do Estado, em exercício 
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