
 
 
 
 

 
 

Processo   n.    20000.002907/2020-72  

Interessado:   ARTHUR   SANTANNA   FERREIRA   MACEDO   

Assunto:   Proposta   de   alteração   na   Resolução   04/2018   –   CSDPEAM   
 

Exmo.   Presidente,  

Doutos   Conselheiros,  

 

Trata-se  de  proposta  de  alteração  do  artigo  15,  inciso  VII  e  inclusão  de  inciso  no  artigo  17,                  

ambos  da  Resolução  04/2018  CSDPE/AM  que  regulamenta  aos  critérios  de  promoção  por             

merecimento   dos   membros   da   Defensoria   Pública   do   Estado   do   Amazonas.  

 

O  interessado  propõe  a  modificação  do  artigo  15,  inciso  VII,  que  prevê  pontuação  aos               

serviços  administrativos  prestados,  para  excluir  o  trecho  que  condiciona  a  pontuação  aos  suplentes  de               

representação  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas  em  Conselhos,  comitês,  comissões  e              

grupos  de  trabalho,  à  indicação  por edital  de  concorrência  na  carreira .  Tal  mudança  se  justificaria,                

pelo  fato  de  que  a  utilização  desse  tipo  de  edital  não  é  prática  comum  na  instituição  e  acaba  por                    

prejudicar  àqueles  que  são  indicados  para  essa  frente  de  trabalho  e  não  obtêm  a  pontuação  no                 

momento   da   promoção   por   merecimento.  

 

Outrossim,  propõe  a  inserção  de  um  novo  inciso  no  artigo  17  da  mesma  Resolução,  para                

incluir,  como  pontuação  por relevante  serviço  prestado ,  o  projeto  “Adote  uma  Comarca”,             

considerando  a  sua  alta  relevância,  tanto  no  aspecto  social,  uma  vez  que  o  membro  atua  em  comarcas                  

onde  não  há  defensor  (a),  como  no  aspecto  laboral,  diante  da  diversidade  de  matérias  envolvidas,                

como   cíveis,   de   família,   previdenciária   e   criminal.   

 

É   o   relatório.   Passo   a   proferir   o   voto.  

 

a)   Da   alteração   do   inciso   VII,   artigo   15,   Resolução   004/2018 CSDPE/AM  
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Da  leitura  do  inciso  VII,  artigo  15  da  Resolução  n.  004/2018,  fica  clara  a  existência  da                 

condicionante  - indicação  por  edital  de  concorrência  -  para  o  deferimento  de  pontuação  quanto  à                

participação  do  candidato  (a)  como  suplentes  em  conselhos,  comitês,  comissões  e  grupos  de  trabalho,               

senão   vejamos:   

Art.  15. Em  razão  dos  serviços  administrativos  prestados  pelos  candidatos,  será  deferida  a              
pontuação   na   forma   que   segue:  
VII  -  0,2  (dois  décimos)  de  ponto  por  período  de  6  (seis)  meses  aos  titulares  e  0,1  (um                   
décimo)  de  ponto  por  período  de  6  (seis)  meses  aos  suplentes  de  representação  da  Defensoria                
Pública  do  Amazonas  em  Conselhos,  comitês,  comissões  e  grupos  de  trabalho ,  indicados             
mediante  edital  de  concorrência  na  carreira,  vedado  o  cômputo  de  pontuação  decorrente             
do   mesmo   período,   até   o   limite   de   1,6   (um   inteiro   e   seis   décimos)   de   ponto;   (G.N)  

 

Ocorre  que,  como  bem  ressalta  o  interessado,  esta  não  é  uma  prática  comum  na  Defensoria                

Pública  do  Amazonas.  Comumente  as  indicações  dos  defensores  e  defensoras  para  participação  como              

membros  dos  conselhos,  comitês,  comissões  e  grupos  de  trabalho,  são  feitas  por  indicação              

discricionária   do   Defensor   Público   Geral,   por   ato   publicado   no   Diário   Oficial.   

 

Dessa  forma,  de  fato,  não  parece  correto  condicionar  a  pontuação  somente  para  os  casos  em                

que  há  indicação  mediante  edital  de  concorrência,  uma  vez  que  a  existência  desse  edital  não  é  comum                  

na  instituição  e,  assim,  prejudica  os  (as)  candidatos  (as)  indicados  (as)  para  exercem  essa  atividade  e                 

futuramente   ficam   impossibilitados   de   receber   a   devida   pontuação.   

 

Por  esse  motivo,  entendo  que  assiste  razão  ao  interessado,  de  modo  que  voto  pela  alteração                

do  artigo  15,  inciso  VII,  da  Resolução  004/2018  para  retirar  a  condicionante  do edital  de                

concorrência  na  carreira  e  inserir  que  a  indicação  será  feita  pelo  Defensor  (a)  Público  (a)  Geral,  na                  

forma  do  art.  9º,  inciso  XI  da  Lei  Complementar  Estadual  n.  01/90,  devidamente  publicada  no  Diário                 

Oficial,   ficando   a   redação   da   seguinte   forma:   

 

Art.  15.  Em  razão  dos  serviços  administrativos  prestados  pelos  candidatos,  será  deferida  a              

pontuação   na   forma   que   segue:  

VII  -  0,2  (dois  décimos)  de  ponto  por  período  de  6  (seis)  meses  aos  titulares  e  0,1  (um                   

décimo)  de  ponto  por  período  de  6  (seis)  meses  aos  suplentes  de  representação  da  Defensoria                

Pública  do  Amazonas  em  Conselhos,  comitês,  comissões  e  grupos  de  trabalho ,  indicados             

pelo  (a)  Defensor  (a)  Público  (a)  Geral  com  publicação  no  Diário  Oficial,  vedado  o               

 



 
 
 
 

 
 

cômputo  de  pontuação  decorrente  do  mesmo  período,  até  o  limite  de  1,6  (um  inteiro  e  seis                 

décimos)   de   ponto;   (G.N   )  

 

 

a)   Da   alteração   do   artigo   17   da   Resolução   004/2018   CSDPE/AM   

 

No  que  diz  respeito  a  inserção  do  projeto  “Adote  uma  Comarca”  para  pontuação  nos               

critérios  de  merecimento  como  serviços  relevantes  (artigo  17,  Resolução  004/2018  CSDPE/AM),  não             

vislumbro   fundamentos   razoáveis   para   o   pedido   de   alteração.   Explico:   

 

O  projeto  “Adote  uma  Comarca”  surgiu  com  a  ideia  de  abarcar  as  comarcas  do  interior  não                 

abrangidas  pelos  Polos  em  três  frentes  de  trabalho:  a)  atuação  no  cumprimento  de  prazos  nas  filas  do                  

Projudi,  bem  como  nos  atendimentos  nas  comarcas  e  participação  em  audiências  (GRUPO  1);  b)               

atuação  apenas  nas  filas  do  Projudi;  (GRUPO  2);  c)  atuação  apenas  em  viagens  para  cumprimento  de                 

pautas   judiciais   e   atendimento   inicial   (GRUPO   3).  

 

O  primeiro  ciclo  do  Projeto  foi  criado  através  da  Portaria  n.  1226/2019-GDPG/DPE/AM.  As              

regras  deste  primeiro  ciclo  estabeleceram  que  a  participação  seria  remunerada,  através  do  adicional              

de  acumulação,  com  prazo  mínimo  de  6  meses.  De  modo  que,  esse  primeiro  ciclo  a  atuação  seria                  

uma  das  formas  de  acumulação  de  funções.  Já  no  segundo  ciclo,  regulamentado  pela  Portaria  n.                

392/2020  –  GDPG/DPE/AM,  o  Projeto  ganhou  novas  nuances,  pois,  além  de  estipular  a  duração  de                

três  meses,  deixou  expresso  a  possibilidade  de  não  pagamento  do  adicional  de  acumulação  e,  nesse                

caso,  consignou  que  os  trabalhos  desenvolvidos  serão  considerados  “ prestação  de  relevante  serviço             

público  e  designação  especial  para  fins  do  inciso  V,  art.  17,  da  Resolução  n.º               

004/2018-CSDPE/AM. ”   

 

Conforme  se  percebe,  o  projeto  “Adote  uma  Comarca”,  é  recente,  não  tem  caráter              

permanente  e  possui  regras  flexíveis,  a  depender  do  ciclo  e  da  disponibilidade  financeira  da               

instituição.  De  modo  que,  não  parece  razoável  a  modificação  da  Resolução  004/2018  para  inclusão               

 



 
 
 
 

 
 

de  um  projeto  que  pode  ser  transitório  e  que  possui  normas  adaptáveis  de  acordo  com  a  necessidade                  

da   Defensoria   Pública.   

 

De  toda  sorte,  não  se  deve  desconsiderar  que  se  o  membro  realiza  atividade  extraordinária,               

deve  ter  o  reconhecimento.  Contudo,  entendo  que,  da  interpretação  das  normas  já  existentes  no  artigo                

17  da  Resolução  004/2018,  é  possível  obter  essa  pontuação.  Considerando,  contudo,  que  o  Projeto               

guarda  peculiaridades  uma  vez  que  a  atividade  sofre  modificações,  a  depender  do  grupo  selecionado               

para  atuação,  penso  que  este  colegiado  deve-se  debruçar  na  problemática  da  forma  pela  qual  se  dará  a                  

pontuação   para   cada   caso.   

 

De  modo  que  apresento  alternativa  na  tabela  abaixo,  com  a  observação  de  que  o  faço  de                 

maneira  geral,  ou  seja,  para  abarcar  a  participação  do  membro  no  1º  ciclo  e  vislumbrando  a                 

possibilidade  de  inclusão  de  novos  grupos  em  ciclos  futuros,  já  que,  conforme  Portaria  n.  392/2020  –                 

GDPG/DPE/AM,  referente  ao  2º  ciclo,  houve  a  exclusão  da  divisão  dos  grupos,  com  atuação,               

exclusiva,   nas   filas   do   Projudi   ou   e-saj.   

  

GRUPOS  ATUAÇÃO  PONTUAÇÃO  

GRUPO   1  Os  membros  atuarão  tanto  nas      
filas  do  Projudi,  quanto  no      
cumprimento  de  pautas  judiciais  e      
atendimento   inicial;  

Artigo  17,  V,  da  Resolução      
004/2018: 0,05  (cinco    
centésimos)  de  ponto  por  cada      
designação  especial  para  atuação,     
até   o   limite   de   3   (três)   pontos.  
 

● Caso  haja  o  pagamento  do      
adicional  de  acumulação,    
somente  será  pontuado  a     
partir  da  3ª,  conforme     
Enunciado  08  do    
Conselho   Superior  
 

● Na  hipótese  de  não     
pagamento  será   
considerado  designação   
especial.   
 

● Em  ambos  os  casos     
adota-se  o  critério  da     

 



 
 
 
 

 
 

Portaria  n.  392/20:    
conta-se a  cada  02  (dois)      
dias  como  uma    
designação  especial  para    
fins   de   pontuação;   

 
Artigo  17,  VII  0,3  (três  décimos)       
de  ponto por  cada  dia  de       
atuação,  em  designação    
extraordinária  ou   
mutirão/itinerante,  em  localidades    
do  Interior  em  que  não  haja       
Unidade  da  Defensoria  Pública,     
até   o   limite   de   9   (nove)   pontos.  
 

● Nesse  caso,  a  pontuação     
somente  é  devida  quando     
o  membro  demonstre  que     
se  deslocou  até  a     
Comarca  para   
atendimento  e/ou   
audiência   judicial.  

GRUPO   2  Os  membros  que  atuarão  apenas      
nas   filas   do   Projudi;  
 

Artigo  17,  V,  da  Resolução      
004/2018   
 

● Aplicação  das  mesmas    
regras  da  primeira    
hipótese   do   grupo   I  
 

GRUPO   3  Os  membros  que  atuarão  apenas      
em  viagens  para  cumprimento  de      
pautas   judiciais  e  atendimento   
inicial.  

Artigo  17,  VII,  da  Resolução      
004/2018  
 

● Aplicação  das  mesmas    
regras  da  segunda    
hipótese   do   grupo   I  
 

 

 

Assim,  voto  pelo  acolhimento  do  pedido  quanto  a  alteração  do  artigo  15,  inciso  VII,  da                

Resolução  004/2018-  CSDPE/AM  para  retirar  a  condicionante  do edital  de  concorrência  na  carreira              

e  inserir  que  a  indicação  será  feita  pelo  Defensor  (a)  Público  (a)  Geral.  Já,  em  relação  ao  pedido  de                    

inserção  do  projeto  “Adote  uma  Comarca”,  não  acolho  o  pedido,  uma  vez  que  não  vislumbro                

 



 
 
 
 

 
 

necessidade  de  modificação  da  Resolução  004/2018-  CSDPE/AM,  ao  mesmo  tempo,  que  apresento             

uma   alternativa   da   forma   que   poderá   se   dar   as   futuras   pontuações.   

 

 

 

É    como   voto.  

Manaus,   01   de   junho   de   2020  

 

Pollyana   Souza   Vieira  

Conselheira   Eleita   4ª   Classe   –   CSDPE/AM  

 

 

 


