
 
 
 
 

 
 

 

 

Processo   n.   20000.010328/2019-60  

Interessado:  Arthur  Sant  Anna  Ferreira  Macedo,  André  Ricardo  Antônio  Vicz  Munhoz  e             

Priscila   Ferreira   Lima   

Assunto:   solicitação   de   expansão   de   recursos   humanos   e   criação   de   novo   órgão   de   execução  
 

 
EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  PROPOSTA  DE  CRIAÇÃO      
DE  NOVO  ÓRGÃO  DE  ATUAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE        
DEMONSTRAÇÃO  DO  AUMENTO  NO  VOLUME  DE       
TRABALHO.  RECENTE  MODIFICAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO      
N.004/2019.   NÃO   ACOLHIMENTO   DO   PEDIDO.   

 
 

Exmo.   Presidente,  

Doutos   Conselheiros,  

 

Trata-se  de  processo  criado  a  partir  do  memorando  n.  403/2019  NPE/NÚCLE0  CRIMINAL             

(proc.  0000.108196/2019-06)  de  autoria  dos  defensores  públicos  Arthur  Sant  Anna  Ferreira  Macedo,             

André  Ricardo  Antonio  Vicz  Munhoz  e  da  defensora  pública  Priscila  Ferreira  de  Lima.  No               

documento,  consta  pedido  referente  à  expansão  dos  recursos  humanos  dos  órgãos  com  atribuição              

para  atuar  perante  a  Vara  de  Execução  Penal  (VEP),  bem  como  a  criação  de  um  novo  órgão  de                   

atuação,   com   as   mesmas   atribuições   das   25ª,   26ª   e   27ª   Defensorias   Públicas   de   1ª   instância   criminal.  

Em  relação  ao  pedido  de  expansão  do  quadro  de  apoio,  por  entender  que  a  decisão  é                 

atribuição  exclusiva  do  Defensor  Público  Geral,  nos  termos  do  artigo  9º ,  incisos  VIII  e  XII, da  Lei                  1

Complementar  01/90  e  o  artigo  7º  da  Resolução  n.  012/2020 ,  o  processo  foi  encaminhado  ao                 2

Gabinete   para   o   exame   e   medidas   cabíveis.  

1  Art.  9°  Ao  Defensor  Público  Geral  compete:  VIII  —  prover  os  cargos  de  sua  carreira  e  dos  serviços  auxiliares  e  praticar                       
demais  atos  de  gestão  de  pessoal,  inclusive  os  relativos  à  concessão  de  vantagens,  férias,  licenças,  dispensas  e  aplicação                   
de  sanções;  XII  —  praticar  atos  de  gestão  administrativa  e  financeira  da  Defensoria  Pública  e  dos  serviços  auxiliares,                   
inclusive   os   relativos   ao   Fundo   Especial   da   Defensoria   Pública.  
2  Art.  7º  Ao  (À)  Defensor  (a)  público  (a)  -Geral  compete:  XII  -  praticar  atos  de  gestão  administrativa  e  financeira  da                      
Defensoria   Pública   e   dos   serviços   auxiliares,   inclusive   os   relativos   ao   Fundo   Especial   da   Defensoria   Pública;   

 



 
 
 
 

 
 

No  tocante  ao  pedido  de  criação  de  um  novo  órgão  de  execução,  em  atenção  ao  artigo  5º  da                   

Resolução  004/2019/CSDPE/AM ,  o  processo  foi  encaminhado  para  parecer  da  Coordenadoria  Geral            3

da   área   criminal,   da   Corregedoria   Geral   e   do   Defensor   Público   Geral.  

Em  síntese,  a  Coordenadoria  Geral  da  área  criminal  entendeu  pela  razoabilidade  de             

priorização  na  melhoria  da  estrutura  de  trabalho  dos  três  órgãos  de  atuação,  antes  da  criação  de  uma                  

nova  defensoria,  com  as  mesmas  atribuições  (fls.  21/22).  No  mesmo  sentido  foi  o  parecer  da                

Corregedoria  Geral,  que  opinou  desfavoravelmente  ao  pedido  dos  requerentes,  sem  embargo,            

contudo,  da  análise  sobre  a  expansão  dos  recursos  humanos  vinculados  a  tais  órgãos  (fls.30/36).  Por                

último,   no   Parecer   n.   001/2020-GDPG/DPE/AM,   foi   pela   rejeição   do   pedido   apresentado   (fls.   37/40).  

 

É   o   relatório.   Passo   a   proferir   o   voto.  

 

No  teor  do  requerimento  constante  no  memorando  n.  403/2019,  os  requerentes            

fundamentam  a  necessidade  de  criação  de  um  novo  órgão  de  atuação  com  os  seguintes  argumentos:                

a)  desproporcionalidade  no  atendimento  ao  público,  em  relação  aos  outros  órgãos  de  atuação  do               

núcleo  criminal ;  b)  grande  volume  de  intimações  judiciais,  direcionadas  às  defensorias  de  execução              4

penal;   c)   elevada   quantidade   de   audiências   (média   de   dez   por   dia).  

A  despeito  das  argumentações  levantadas,  de  início,  destaco  que  antes  do  advento  da              

Resolução  n.  004/2019 ,  que  regulamenta  a  reestruturação  das  atribuições  dos  órgãos  que  compõe  a               5

Defensoria  Pública,  houve  um  momento  de  debates,  análises  e  estudos,  formulados  pela  Comissão              

Revisora  da  Resolução  n.  21/2014 ,  em  conjunto  com  coordenadores  de  cada  área,  com  a  finalidade                6

de   melhor   estudar   e   estruturar   as   modificações   necessárias.  

Por  esse  motivo,  a  criação  de  um  novo  órgão  de  atuação,  principalmente  se  considerar  o                

curto  espaço  de  tempo,  entre  a  reestruturação  das  atribuições  e  o  pedido  dos  requerentes,  deve  passar,                 

necessariamente,  pela  demonstração  de  fatos  que  justifiquem  a imprescindibilidade da  mudança.  No             

3  Art.  5º A  criação,  extinção  ou  modificação  das  atribuições  dos  órgãos  de  atuação  exigirá  processo  administrativo                  
instruído  com  exposição  de  motivos  do  interessado,  parecer  da  Corregedoria  Geral,  da  Coordenadoria  Geral  da  área                 
respectiva   e   do   Defensor   Público   Geral.   
4  Os  requerentes  apontam  que 35,4%  dos  atendimentos  do  núcleo  criminal  são direcionados  às  defensorias  de                 
atendimento   de   execução   penal.   
5  Resolução   n.   004/2019,   publicada   no   Diário   Oficial   de   19   de   novembro   de   2019   (ano   5,   edição   1.119,   pg.31/56)  
6  O  relatório  final  da  Comissão  Revisora  da  Resolução  21/2014  do  CSDPE-  AM  consta  no  Processo  Administrativo  n.                   
20000.004117/2018-15  

 



 
 
 
 

 
 

entanto,  não  foi  possível  identificar,  tanto  pelos  documentos  juntados  no  pedido  inicial,  como  por               

aqueles   colhidos   no   sistema   de   relatórios,   que   esse   fato   ocorreu.   

Da  leitura  comparativa,  entre  a  antiga  Resolução  n.  021/2014  e  a  Resolução  n.  004/2019,               7

observa-se  que  as  atribuições,  hoje,  exercidas  pelas  25ª,  26ª  e  27ª  Defensorias  Públicas  de  1º                

Instância  Criminal,  eram  realizadas  pelas  1ª,  2ª,  3ª  e  4ª  Defensorias  Públicas  Especializadas  em               

Execução  Penal.  Na  análise  de  ambas,  verifica-se  que  as  atribuições  são  as  mesmas,  com  acréscimo                

da   inspeção   carcerária   nas   unidades   prisionais.   

Nesse  modelo,  cada  órgão  de  atuação  fica  responsável  por  atender  as  demandas  processuais              

correspondentes  às  três  varas  de  execução  penal  (VEP),  compostas  por  um  juiz  cada  uma.  Nesse                

particular,  já  destaco  que  foi  observado  a  paridade  e  proporcionalidade  entre  o  número  de  Defensores                

Públicos  e  juízes  oficiantes  na  Vara  de  Execuções  Penais,  tanto  no  parecer  da  Corregedoria  Geral  (fls.                 

35),   como   na   manifestação   do   Defensor   Público   Geral   (fls.   38).  

Conforme  análise  comparativa  dos  atos  coletados  do  sistema  de  relatórios  da  Defensoria             

Pública  (fls.33),  entre  o  2º  semestre  de  2018  e  2º  semestre  de  2019,  verifica-se  que  não  houve  um                   

significativo  aumento  na  produção  de  cada  órgão  de  atuação.  Na  porcentagem  apresentada,  foi              

possível  observar  um  aumento  no  importe  de  30,8%  (25ª  DP),  33,4%  (26ª  DP)  e  24,0%  (27ª  DP).                  

Esse  aumento,  conforme  pontua,  a  corregedoria  (fls.  34),  pode  ter  se  dado  pela  absorção  da  demanda                 

da   extinta   1ª   Defensoria   Pública   Especializada   em   Execução   Penal.   

Aqui  cabe  dizer  que,  durante  as  correições  foi  visualizado,  um  aumento  na  evolução  da  fila                

eletrônica  da  VEP  entre  primeiro  e  o  segundo  semestre  de  2019  (fls.  34).  No  entanto,  esse                 

crescimento  pode  ser  atribuído  à  parametrização  do  preenchimento  dos  relatórios,  no  início  do  ano  de                

2019,  uma  vez  que  não  houve  alteração  significativa  no  fluxo  processual  total  de  cada  Vara  de                 

Execução   Penal,   nem   mesmos   os   dados   apresentados   pelos   requerentes   demonstraram   esse   aumento.    

Com  relação  as  tabelas  comparativas  do  volume  de  trabalho  dos  órgãos  atuantes  nas  varas               

execuções  penais,  com  outras  defensorias  da  área  criminal,  apresentadas  às  fls.  03/04,  me  filio  ao                

raciocínio  esposado  pela  corregedoria  geral  (35),  no  sentido  de  que  essas  informações  pouco              

auxiliam  na  argumentação  quanto  a  necessidade  de  criação  de  um  novo  órgão  de  atuação,  uma  vez                 

7Disponível  no  link    
< https://a0f0960d-aa6f-44fa-b810-4957d32bdba4.filesusr.com/ugd/df4a32_ca628ed10a204390976484752e49ae68.pdf >  

 



 
 
 
 

 
 

que  há  diferenças  complexas  e  significativas  na  demanda  entre  os  atos  praticados  por  cada  defensoria                

criminal.   

Quanto  ao  elevado  número  de  audiências,  a  coordenação  criminal  (fls.  22/25)  rebate  o              

argumento,  explicando  que  o  número  aproximado  de  10  (dez)  audiências  por  dia,  é  comum  às  outras                 

defensorias  do  núcleo  criminal,  com  exceção  das  defensorias  como  as  que  respondem  pelo  Tribunal               

do   Júri,   devido   a   particularidade   que   o   procedimento   diferenciado   exige.  

Por  fim,  o  último  ponto  que  não  pode  ser  ignorado  é  de  que  a  instituição  passa  por                  

dificuldades  orçamentárias  em  decorrência  do  quadro  pandêmico  instalado  desde  o  mês  de  março  de               

2020.  Nesse  sentido,  como  ressalta  o  parecer  do  Defensor  Público  Geral,  “há  previsão  de  queda  na                 

arrecadação  e  repasse  para  o  ano  de  2020  em  torno  de  20%  (vinte  por  cento),  gerando  um  impacto  de                    

quase  R$  25.000.000,00  (vinte  e  cinco  milhões  de  reais)  a  menos  no  orçamento  da  Defensoria                

Pública  (fls.39).  ”  Nesse  contexto,  a  criação  e  instalação  de  novo  órgão  de  atuação,  demandaria                

muitos   gastos   que   não   podem   ser   suportados,   nesse   momento,   pela   instituição.   

Portanto,  entendo  como  legítimo  e  razoável  o  pedido  de  melhoria  na  estrutura  de  pessoal  nas                

25ª,  26ª  e  27ª  Defensorias  Públicas  de  1º  Instância  Criminal,  com  instrumentos  capazes  de  auxiliar  na                 

execução  dos  trabalhos  e  demandas  apresentada,  mas  voto pelo  não  acolhimento  do  pedido  de  criação                

de  um  novo  órgão  de  atuação,  por  entender  que,  pelos  números  e  argumentos  apresentados  pelos                

requerentes,   não   restou   demonstrada   a   real   necessidade   dessa   alteração.   

 

                                                                                                                   Manaus,   04   de   julho   de   2020  

 

Pollyana   Souza   Vieira  

Conselheira   Eleita   4ª   Classe   –   CSDPE/AM  

 

 

 


