
 

  

  
  
  

Excelentíssimo  Senhor  Presidente,  Conselheiras  e       
Conselheiros,   
  

Reporta-se  o  presente  processo  acerca  do  pedido  de          

reconsideração  das  metas  do  4º  trimestre  de  2020,  da  lavra  do  Defensor              
Público  designado  para  atuar  na  Defensoria  Pública  de  1ª  Instância            

Especializada   em   Interesses   Coletivos,   rogando,   em   suma:   

(i)  a  exclusão  do  indicador  de  atuação  extrajudicial  coletiva  para  a  Defensoria              
Pública   de   1ª   Instância   em   Interesses   Coletivos;   

(ii)  ou,  subsidiariamente,  a  redução  das  metas  trimestrais  de  atuação            
extrajudicial   para   20   (vinte)   atos.   

  

Na  20ª  Reunião  Ordinária  de  2020  do  Conselho  Superior  da            
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas  –  CSDPEAM,  o  processo  veio  a              

mim  distribuído  por  sorteio,  sendo  determinada  a  remessa  dos  autos  à             
Diretoria  de  Planejamento  –  DPLAN  para  manifestação  sobre  o  pedido  de             

reconsideração   (fls.   51).     

  
A  DPLAN  se  manifestou  por  meio  do  despacho  de  nº  167/2020             

(fls.  53/54),  sustentando  que  as  metas  para  as  Defensorias  Públicas            
Especializadas  foram  reduzidas  em  30%  (trinta  por  cento),  bem  como  que  o              

Conselho  Superior  decidiu,  na  Reunião  Extraordinária  que  definiu  o           

parâmetro,  que  o  indicador  alvo  de  reconsideração  seria  excluído  para  as             

  
  

Processo:   20000.005939/2020-20   

Interessado:   1ª  Defensoria  Pública  Especializada  em  Atendimento  de         

Interesses   Coletivos   
Assunto:   Recurso   -   Meritocracia   



 

Defensorias  Especializadas,  à  exceção  da  Defensoria  Pública  Especial  em           

Atendimento  de  Interesses  Coletivos,  uma  vez  que  se  trata  de  matéria             
inerente   às   atribuições   primordiais   do   órgão.   

  
É   o   breve   relatório.   Passo   a   votar.   

  

O  que  pretende  o  Defensor  Público  designado  para  atuar  na            
Defensoria  Pública  de  1ª  Instância  Especializada  em  Interesses  Coletivos  é  a             

exclusão  do  indicador  de  atuação  extrajudicial  coletiva  para  a  Defensoria            
Pública  de  1ª  Instância  em  Interesses  Coletivos  ou,  subsidiariamente,  a            

redução   das   metras   trimestrais   de   atuação   extrajudicial   para   20   (vinte)   atos.   

  
Para  melhor  análise  do  pleito,  devemos  analisar,  primeiramente,          

o  que  engloba  o  indicador  “atuação  extrajudicial  coletiva”.  A  Resolução  nº             
27/2020-CSDPE/AM,  que  estabelece  as  metas  para  o  4º  trimestre  de  2020,             

dispõe  que  a  atuação  extrajudicial  coletiva  abrange  06  (seis)  atos:            
atendimento  coletivo,  audiência  pública,  reunião  externa,  reunião  interna,          

termo   de   ajustamento   de   conduta   e   visita   técnica.     

  
Todos  esses  atos,  com  exceção  da  celebração  de  termo  de            

ajuste  de  conduta,  a  meu  ver,  pressupõe  a  aglomeração  de  pessoas,             
podendo  colocar  em  risco  tanto  os  servidores  da  Defensoria  Pública  quanto             

os   nossos   assistidos.   

  
Por  óbvio,  em  tempos  pandêmicos,  todos  os  trabalhadores,  seja           

da  iniciativa  pública  ou  privada,  tiveram  que  se  reinventar  de  algum  modo.  No               
âmbito  da  DPEAM,  por  exemplo,  há  atendimento  remoto  e  audiências            

telepresenciais   em   praticamente   todos   os   órgãos   de   execução.   

  
Em  razão  disso  que  entendo  ser  irrazoável  o  pleito  de  exclusão             

do  indicador  de  atuação  extrajudicial  coletiva  para  a  Defensoria  Pública  de  1ª              
  

  



 

Instância  em  Interesses  Coletivos,  considerando  que  os  atendimentos,          

reuniões  e  até  as  audiências  públicas  podem  continuar  de  modo            
telepresencial   ou   respeitando   as   exigências   sanitárias.   

  
Entretanto,  entendo  ser  admissível  o  pleito  subsidiário  do          

recorrente,  qual  seja  a  redução  das  metas  trimestrais  de  atuação  extrajudicial            

para  20  (vinte)  atos,  isso  porque,  ainda  que  estejamos  vivendo  em  uma              
pandemia,  existe  a  possibilidade  de  realização  de  atos  de  forma  remota  e              

telepresencial,  conciliando  a  situação  gerada  pelo  Covid-19  com  a  atribuição            
primordial   da   Defensoria   Pública   de   1ª   Instância   em   Interesses   Coletivos.   

  

Frisa-se  que  a  definição  das  metas  para  o  4º  trimestre  de  2020              
foi  a  primeira  produzida  durante  a  realidade  pandêmica  atual.  Naturalmente,            

de  posse  dos  relatórios  produzidos  nesse  período,  este  Egrégio  Conselho            
Superior  poderá  reavaliar  as  metas  com  base  no  presente  trimestre  de  forma              

mais   abalizada   e   com   substratos   mais   confiáveis.   
  

Em  face  disso,  firme  das  razões  e  fundamentos  aqui  expostos,            

voto  pelo  indeferimento  do  pleito  principal  do  recorrente,  acolhendo,  contudo,            
o  pedido  subsidiário,  reduzindo  as  metas  trimestrais  de  atuação  extrajudicial            

da  Defensoria  Pública  de  1ª  Instância  em  Interesses  Coletivos  para  20  (vinte)              
atos.   

    

É   como   voto.   
  

Manaus,   25   de   novembro   de   2020.   
  

  
Danilo   Germano   Ribeiro   Penha   

Conselheiro   Eleito   
 
 

  
  


