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Informativo CG/DPE-AM nº 06 

 

Período: Setembro e Outubro 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. 

 

EMENTAS E TESES 

 

 

1) PROCESSO:  20000.007373/2019-37 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTA PERDA DE PRAZO RECURSAL POR DEFENSOR PÚBLICO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES POSTERIORMENTE 

OPOSTOS. SUSTENTAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO ATO PELA DEFENSORA PÚBLICA. 

PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO. ARQUIVAMENTO, COM ORIENTAÇÕES CORREICIONAIS. 

Tese: A Corregedoria Geral não tem atribuição para antecipar-se ao Judiciário na análise da 

eventual intempestividade dos atos já praticados pela parte em processo judicial, enquanto 

estiver pendente de apreciação o recurso ou impugnação da decisão de não conhecimento. 

In casu, o defensor público reclamado, após ser notificado pela Corregedoria Geral para 

prestar informações sobre a suposta perda de prazo recursal, encaminhou comprovação da 

oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes, nos quais sustenta a 

tempestividade do ato e pede a admissão do recurso. 

Tese: Em sendo constatada, na análise de reclamação, necessidade de melhoria no 

cumprimento de normas internas da instituição, sem que seja comprovada a existência de 

prejuízos concretos a direitos do assistido ou danos ao interesse público, o exercício da 

atividade correicional pode ser efetivado por meio de orientações e observações preventivas, 

independentemente de instauração de processo disciplinar, com fundamento na atribuição 

de inspeção permanente conferida à Corregedoria Geral pelos artigos 20, I da LCE no 

001/1990 e 26 da Resolução no 011/2012-CSDPE/AM. 



Corregedoria Geral 
Avenida André Araújo, s/n | Aleixo 
Manaus/AM | CEP 69060 – 000 
Telefone (92) 3633-3868  

 

 

 
 

In casu, não restou comprovada a assinatura do termo de denegação de atendimento pelo 

assistido por ocasião do indeferimento seu primeiro atendimento, nos termos da Resolução 

nº 012/2014-CSDPE/AM, bem como o cumprimento do artigo 3º, § 1º da Resolução 

011/2014-CSDPE/AM. 

Parecer pelo arquivamento da reclamação, com orientações correicionais. Parecer no 

42/2019/SCG-DPE/AM, de 27 de setembro de 2019. 

 

2) PROCESSO:  20000.007598/2019-93 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO DEVER ÉTICO DE 

URBANIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO 

DISCIPLINAR. RECLAMAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM MENSAGEM DE 

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). IMPRESTABILIDADE. 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. 

Tese: Não é possível, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, da 

proporcionalidade, da eficiência e da continuidade do serviço público, a abertura de 

averiguação preliminar em face de membro da Defensoria Pública, amparada, 

exclusivamente, em mensagem de correio eletrônico (e-mail), especialmente quando 

desacompanhado da indicação de fontes independentes de prova capazes de 

justificar a realização de averiguações com perspectiva mínima de sucesso. 

In casu, revelou-se indispensável o comparecimento da interessada à Corregedoria para 

prestar declarações orais e indicar provas. Entretanto, ao ser contatada por ligação telefônica, 

a interessada declarou não poder se deslocar a esta capital em prazo razoável, por residir no 

município de Urucurituba/AM. 

Parecer pelo arquivamento, sem prejuízo de novas averiguações, se de outras provas houver 

notícias. Parecer no 55/2019/SCG-DPE/AM, de 02 de outubro de 2019. 
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3) PROCESSO:  20000.008827/2019-97 

REPRESENTAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES E VEDAÇÕES 

FUNCIONAIS POR SERVIDOR PÚBLICO. ATIPICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DOS 

DIREITOS DE PETIÇÃO E CRÍTICA. PARECER PELO ARQUIVAMENTO. Parecer no 

56/2019/SCG-DPE/AM, de 16 de outubro de 2019. 


