
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO Nº 014/2012-CSDPE/AM 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior exercer o poder 
normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para 
cumprimento da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei 
Complementar Estadual nº 01/1990; 

 
CONSIDERANDO que as vantagens previstas no artigo 72 da Lei 
Complementar Estadual nº 01/1990 devem ser objeto de Resolução do 
Conselho Superior da Defensoria Pública, nos termos do §5º do mesmo 
artigo; 

 
CONSIDERANDO a aprovação, por unanimidade, do parecer apresentado 
na 14ª Sessão Extraordinária ocorrida no dia 27 de agosto de 2012, 
reconhecendo o direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço 
aos Defensores Públicos do Estado do Amazonas; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º O adicional por tempo de serviço previsto no art. 72, I, da Lei 
Complementar Estadual 01/90 deverá ser calculado pela Diretoria 
Administrativa da Defensoria Pública, independentemente de 
requerimento do interessado. 

Art. 2º O tempo de serviço será comprovado mediante certidão expedida 
pela Diretoria Administrativa, considerando-se para esse fim o tempo de 
serviço público averbado na ficha funcional. 

Art. 3º O adicional de que trata esta resolução é calculado sobre o 
vencimento e a gratificação de defensório. 

Art. 4º O Defensor Público cujo adicional venha sendo pago com base de 
cálculo diversa da prevista no artigo anterior faz jus à indenização do valor 
correspondente à diferença, a contar da data em que completou o período 
para o recebimento da referida vantagem. 
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Art. 5º O Defensor que preenche os requisitos e não recebe o adicional por 
tempo de serviço faz jus à indenização pelos valores não pagos, a contar da 
data em que completou o período para concessão do mesmo. 

Art. 6º O Defensor Público Geral ordenará o pagamento do adicional e da 
indenização regulamentados nesta resolução, determinando sua inclusão 
na folha de pagamento. 

Art. 7º O pagamento da vantagem regulamentada nesta resolução ficará 
condicionado à prévia existência de disponibilidade orçamentária e 
financeira. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Manaus, 31 de agosto de 2012. 

 

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


