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Informativo CG/DPE-AM nº 04 

 

Período: Maio e Junho de 2019. 

O presente documento divulga transcrições de ementas, pareceres, decisões e 

projetos de atos normativos da Corregedoria Geral da DPE/AM. As transcrições 

podem ser editadas para melhor atingir o objetivo meramente informativo do texto e 

para resguardar eventual sigilo legal. 

 

 

TESES 

 

1) PROCESSO: 20000.006670/2018-846 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER 

DE ASSIDUIDADE (ARTIGO 48, II, DA LEI Nº 4.077/2014). IMPUTAÇÃO DE 

DEZESSETE FALTAS INJUSTIFICADAS AO INDICIADO. INEXISTÊNCIA DE UMA 

DAS FALTAS E RECONHECIMENTO DE ESTADO DE NECESSIDADE EM 

RELAÇÃO A OUTRAS CINCO. COMPROVAÇÃO DAS RESTANTES ONZE FALTAS 

INJUSTIFICADAS ENTRE OS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE 2018. PROPOSTA 

DE APLICAÇÃO DE PENA DE ADVERTÊNCIA (ARTIGO 62, IV). NÃO 

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO 

DE CONDUTA. POSSIBILIDADE. 

1. Processo administrativo disciplinar instaurado pela Portaria nº 003/2019-GCG-DPE/AM, 

publicada no DOE da DPE/AM de 11 de fevereiro de 2019, por supostas ausências 

injustificadas do indiciado ao serviço nos dias 23/04/2018, 07/05/2018, 05/06/2018, 

31/07/2018, 06/08/2018, 07/08/2018, 17/08/2018, 20/08/2018, 21/08/2018, 27/08/2018, 

28/08/2018, 20/09/2018, além do período de 23 a 27/07/2018, totalizando 17 dias, em 

descumprimento de dever funcional fixado no art. 48 da Lei nº 4.077, de 11 de setembro de 

2014. 
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2. Comprovação de inexistência de falta no dia 20/09/2018. 

3. Reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade em relação às faltas 

ocorridas entre os dias 23 a 27/07/2018, ante a comprovação de que a esposa do indiciado foi 

acometida por moléstias (malária e hepatite B) que necessitavam de sua presença, sobretudo 

em razão da existência de um filho de pouco mais de um ano de idade. 

4. Comprovação cabal das restantes onze faltas injustificadas, que nem sequer foram 

controvertidas pelo indiciado. 

5. Infração disciplinar de natureza leve e sem circunstâncias que aumentem sua reprovabilidade. 

Quantitativo de faltas injustificadas que, embora relevante, representa pouco mais de um sexto 

do número exigido para configuração da infração de inassiduidade habitual, que importa em 

demissão. Ademais, o indiciado não possui antecedentes funcionais e recebeu elogios de seu 

chefe imediato, ouvido como testemunha. Proposta de aplicação de sanção disciplinar de 

advertência. 

6. Ocorrência de prescrição afastada. Teses: 

6.1. No processo administrativo disciplinar regulamentado pela Lei nº 4.077/2014, que 

instituiu o Estatuto dos Servidores da DPE/AM, não há que se falar em qualquer modalidade 

de prescrição intercorrente, por ausência de previsão legal; 

6.2. Para fins de contagem do prazo prescricional e punição administrativa, a existência de 

um conjunto de faltas injustificadas deve ser considerada como infração única, influenciando 

o número de faltas individuais apenas na gradação da pena, até um máximo de 60 (sessenta) 

faltas no período de um ano, cuja consequência legal é a demissão do servidor. Interpretação 

sistemática com o art. 64, III, § 2o da Lei nº 4.077/2014; 

6.3. Em se tratando de infração disciplinar punida com advertência e consistente numa 

pluralidade de faltas injustificadas ao serviço, o início da contagem do prazo prescricional de 

02 (dois) meses previsto no art. 69, inc. I, da legislação de regência, deve tomar por base a 

falta mais recente, fixando-se o termo inicial no décimo dia do mês subsequente ao da 

competência, data limite para apresentação de justificativas administrativas pelo servidor. 
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6.4. A instauração de procedimento administrativo de averiguação preliminar pela 

Corregedoria Geral interrompe a prescrição, nos termos do art. 70, § 1º da Lei nº 4.077/2014; 

In casu, tendo a falta mais recente do conjunto em apuração ocorrido em 28/08/2018, o curso 

do prazo prescricional de 02 (dois) meses iniciou-se no dia 10/09/2018. Por sua vez, a 

interrupção da prescrição deu-se em 25/09/2018, data da instauração do procedimento 

administrativo de averiguação preliminar pela Corregedoria Geral. Prescrição afastada. 

7. Proposta de devolução dos valores resultantes da diferença entre os dias de falta não 

descontados e os descontos do período no qual se reconheceu o estado de necessidade. 

8. Após a instrução, verifica-se a possibilidade de proposta de celebração de Termo de 

Ajustamento de Conduta pelo indiciado, por encontrarem-se presentes os requisitos do art. 1º, 

§ 1o da Resolução nº 004/2016-CSDPE/AM. Relatório Conclusivo da Comissão Processante, 

de 17 de junho de 2019. 

 

2) PROCESSO: 20000.002867/2019-25 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS POR 

MEMBRO E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARQUIVAMENTO. 

Tese: A realização, por assessor de defensor público ou gerente de unidade, de 

correções e advertências a servidores e estagiários no decorrer do expediente, ainda 

que na presença de terceiros, não configura, por si só, falta de urbanidade ou cortesia, 

a qual só se verifica caso sejam descritas palavras, tom de voz ou gestos que 

caracterizem descompostura, falta de respeito ou educação, grosseria, humilhação 

ou constrangimento. 

Parecer pelo arquivamento da reclamação. Parecer no 17/2019/SCG-DPE/AM, de 02 de maio 

de 2019. 

 

3) PROCESSO: 20000.003007/2019-17 
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RECLAMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE PREVARICAÇÃO POR 

ESTAGIÁRIO DA DPE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE 

CRIME. RECLAMAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO 

RECLAMANTE. ARQUIVAMENTO. 

Para abertura de procedimento administrativo disciplinar contra estagiário da DPE, cuja 

atribuição pertence à Coordenação de Estágio do órgão, devem estar presentes indícios 

mínimos da prática de falta funcional e sua autoria. 

Tese: Não é possível, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da eficiência 

e da continuidade do serviço público, a abertura de averiguação preliminar em face de 

estagiário da Defensoria Pública, amparada, exclusivamente, no depoimento da reclamante, 

quando desacompanhado da indicação de fontes independentes de prova capazes de justificar 

a realização de averiguações com perspectiva mínima de sucesso. 

In casu, adicione-se que o procedimento adotado pelo estagiário foi ratificado pelo titular do 

órgão de atuação. Ademais, pondere-se que a reclamante sequer é assistida da Defensoria 

Pública. De outro lado, a assistida não compareceu à Corregedoria para registrar qualquer 

reclamação sobre o atendimento recebido. 

Parecer pelo arquivamento. Parecer no 19/2019/SCG-DPE/AM, de 10 de maio de 2019. 

 

4) PROCESSO: 20000.004022/2019-74 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO DEVER ÉTICO DE 

URBANIDADE. SUPOSTA COAÇÃO PARA ASSINAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. 

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. 

RECLAMAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO RECLAMANTE. 

PARECER PELO ARQUIVAMENTO. 

Para abertura de procedimento administrativo disciplinar contra membro da DPE, 

devem estar presentes indícios mínimos da prática de falta funcional e sua autoria. 
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Tese: Não é possível, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade, da 

eficiência e da continuidade do serviço público, a abertura de averiguação preliminar 

em face de membro da Defensoria Pública, amparada, exclusivamente, no 

depoimento do reclamante, quando desacompanhado da indicação de fontes 

independentes de prova capazes de justificar a realização de averiguações com 

perspectiva mínima de sucesso. 

Tese: A realização por defensor público de advertências sobre as consequências 

criminais abstratas de algum comportamento atual ou hipotético das partes, durante 

audiência extrajudicial, não configura coação capaz de viciar o acordo celebrado. 

In casu, a interessada não indicou nenhuma prova a ser produzida acerca do tom de 

deboche e autoritarismo supostamente adotado pelo defensor público durante a 

audiência extrajudicial. Ademais, as testemunhas presenciais ouvidas negaram o 

relato da reclamante. 

Parecer pelo arquivamento da reclamação. Parecer no 23/2019/SCG-DPE/AM, de 

04 de junho de 2019. 

 

5) PROCESSO: 200000. 004456/2019-74 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA INFRINGÊNCIA DO DEVER FUNCIONAL DE ZELO NO 

EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES POR DEFENSOR PÚBLICO. ERRO 

TÉCNICO. MEMBRO APOSENTADO. APLICAÇÃO DE PENA DE CASSAÇÃO DE 

APOSENTADORIA DESCARTADA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 

ARQUIVAMENTO. 

1. Reclamação que descreve suposta infringência do dever funcional do membro de 

desempenhar com zelo suas atribuições, praticada por defensor público que 

atualmente encontra-se aposentado. 

2. In casu, trata-se de suposto erro técnico consistente na celebração pelo membro 

de acordo extrajudicial de dissolução de união estável envolvendo pessoa submetida 
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à curatela provisória, sendo que os poderes outorgados à curadora não incluíam 

questões matrimoniais. 

Tese: A aposentadoria do defensor público prejudica o processamento de reclamação 

disciplinar sobre atos praticados quando ainda em exercício, salvo se a mesma versar 

sobre falta funcional passível de punição, em tese, com pena de cassação de 

aposentadoria. 

Parecer pelo arquivamento da reclamação, prejudicada em razão da aposentadoria 

do membro. Parecer no 27/2019/SCG-DPE/AM, de 28 de junho de 2019. 

 

 


