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Processo n. 20000.0006135/2019-12 

Interessado: Defensor Público Dr. Vitor de Oliveira Montenegro  

Assunto: Alteração da Resolução 04/2019-CSDPE/AM, em relação à atuação pelo polo 

passivo das ações em trâmite no Núcleo de Conciliação das Varas de Famílias 

 

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

DA RESOLUÇÃO 04/2019-CSDPE/AM. MODIFICAÇÃO PARA 

REESTABELECER ATRIBUIÇÕES DA 23  ͣ DEFENSORIA DE 

PRIMEIRA INSTÂNCIA DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE 

DISTRIBUIÇÃO EQUILIBRADA DAS FUNÇÕES E QUALIDADE 

DO ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DO P. DA EFICIÊNCIA. 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO. 

Exmo. Presidente, 

Doutos Conselheiros, 

  

PRELIMINAR: 

Trata-se de processo criado a partir do memorando n. 26/2019, da 23 ͣ DP de 1  ͣInstância de 

Família (fls.03) e, posterior aditamento do pedido (fls. 06), de autoria do Defensor Público Dr. Vitor 

de Oliveira Montenegro, assinado conjuntamente pela Defensora Pública Dra. Regina Maria Jansen 

Pereira Araújo Simões. 

Vejamos inicialmente que o processo foi iniciado em julho/2019, estando, portanto, 

tramitando há mais de um ano perante o CSDPE/AM. 

Distribuído os autos ao então Relator, à época Dr. Antônio Cavalcante, este determinou, 

acertadamente, o encaminhamento dos autos para parecer da Coordenadoria Geral de área, da 

Corregedoria Geral, bem como ao Defensor Público Geral, com fulcro no art.5 º da própria 

Resolução 04/2019, o qual exige tais pareceres em caso de criação, extinção ou modificação das 

atribuições dos órgãos de atuação. Vejamos: 

 

Capítulo III 
DA CRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO E EXTINÇÃO DOS ÓRGÃOS DE ATUAÇÃO E SUAS 

RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art. 4º Nos casos em que houver interesse público, os órgãos de atuação poderão ser 
criados, extintos ou ter suas respectivas atribuições modificadas por meio de Resolução 
do Conselho Superior, mediante maioria absoluta dos seus membros, em sessão 
ordinária, ouvidos os interessados. 
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 
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Corregedoria Geral, da Coordenadoria Geral da área respectiva e do Defensor Público 
Geral. 
... 
§5º Os pareceres mencionados nos parágrafos anteriores terão efeito meramente 
opinativo. 

  

Vejamos ainda que o parágrafo 5º do Art. 5º, previu que os pareceres mencionados teriam 

efeito opinativo. Assim, enfrentando o tema em outro processo, na última reunião do Conselho 

Superior, ocorrida em 22/07/2020, foi fixado entendimento que os relatórios, em verdade, não 

deveriam ser opinativos, e sim, tratar apenas de dados técnicos, evitando, desta forma, um possível 

impedimento/suspeição dos membros que o emitissem. Destacou-se ainda que diversos outros 

processos já foram decididos considerando os pareceres emitidos, os quais são imprescindíveis 

para as conclusões do relator, em razão dos detalhes que contemplam. 

Nesse contexto, tal questão foi discutida, mas sem nenhuma formal modificação da 

Resolução. Estando o presente processo nesse estado, pronto para decisão e, já emitidos os 

pareceres, surge a questão preliminar acerca do impedimento de votos. 

No caso em tela, há uma peculiaridade que facilita a solução, uma vez que a Coordenadora 

de área que assinou o parecer não é membro do Conselho Superior, não acarretando, portanto, em 

impedimento para o voto. 

Também no que se refere ao parecer da lavra do Defensor Público Geral, em razão da troca 

de gestão, a mudança na Defensoria Geral não acarretou qualquer impedimento de voto do atual 

Defensor Público Geral. 

Registre-se aqui que, muito embora os pareceres acima mencionados tenham cunho 

opinativo, foram realizados de forma extremamente técnica, se resumindo a tratar dos dados 

específicos para análise do pedido do Interessado. 

Por fim, sobre o parecer emitido pela Corregedoria Geral, embora opinativo, cabe destacar 

que a ratio da “opinião”, fundou-se, exclusivamente, também em dados técnicos colhidos através 

do sistema de relatórios, constando essas informações em sua manifestação. 

Isso posto, sopesando o entendimento do Conselho sobre alteração da Resolução 04/2019 

- para que haja uma interpretação conforme e seja considerado o texto atual como necessidade  

manifestação para emissão de dados técnicos dos órgãos ali citados e não parecer opinativo (sem 

modificação formal ainda no texto) - com o tempo de tramitação do presente feito e necessidade de 

resposta ao Interessado, cujo pedido influencia diretamente sua atividade; além da ausência de 

qualquer prejuízo para a parte, em razão de inexistência de impedimento de qualquer dos votantes, 

ao nosso ver, levando-se em conta que as manifestações ocorreram de forma absolutamente 

técnicas, entendo que deve ser ultrapassada a preliminar e votado, de logo, o processo. 

Sendo este o entendimento dos r. Conselheiros, passamos ao relatório. 
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Relatório: 

Conforme se noticia dos autos, o Interessado é titular da 23  ͣDP de 1 ͣ Instância de Família, 

cuja atribuição, de acordo com a atual e vigente Resolução 04/2019-CSDPE/AM, limita-se ao 

acompanhamento processual pelo polo ativo em todas as fases dos feitos que tramitam no Núcleo 

de Conciliação das Varas de Famílias. 

Declarou o Interessado que, anterior à edição da mencionada resolução, sua atribuição era 

mais ampliativa, sendo-lhe de sua competência também a atuação pelo polo passivo em ações 

demandadas por advogados particulares ou por Instituições diversas da Defensoria Pública. Tal 

atribuição, com a edição da Resolução 04/2019-CSDPE/AM, foi deslocada para a 26 ͣ DP de 1  ͣ

Instância de Família. 

Seguiu argumentando o Interessado que, com a modificação e diminuição de suas 

competências (retirada da atuação em relação ao polo passivo no CEJUSC Família), seria 

necessária uma alteração das metas de produtividade, e que a divisão de atribuições estaria 

“desigual” ou “disforme” entre as unidades da Defensoria Pública. Ressalte-se ainda que, no 

aditamento do pedido, ao solicitar que a atribuição reprimida fosse reintegrada como competência 

da 23  ͣDP de 1 ͣ Instância de Família, a titular da 26 ͣ DP de 1 ͣ Instância de Família, Dra. Regina 

Jansen, assinou em conjunto o memorando, concordando com o expediente. 

Cumpridas as diligências, a Coordenação da área respectiva (Coordenação da Área de 

Família) esclareceu que o Núcleo de Conciliação recebe demandas provenientes da 1 ͣ, 4 ,ͣ 5 ,ͣ 6  ͣe 

7  ͣVaras de Família da capital, sendo a 5  ͣVara de Família exclusiva para ações propostas pela 

DPE/AM. Aduziu ainda que a 23 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família atua pelo polo ativo das ações 

originárias da 5  ͣVara de Família, enquanto que a 26  ͣDP de 1ͣ Instância de Família atua pelo polo 

passivo de todas as demandas, reconhecendo uma redução considerável (citando redução pela 

metade) no volume de atendimento da 23 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família. (fls.13). 

Ao final, mesmo com a redução do volume, entendeu que não seria caso de modificação da 

Resolução, haja vista possível mudança na organização do TJ/AM, o qual passaria a enviar 

demandas provenientes da 5 ͣ Vara de Família para o Polo Avançado, o que ocasionaria nova 

redução drástica das atribuições da 23 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família. Opinou que seria o caso de 

mantença das atribuições, mas com sugestão de cumulação do membro com a 26  ͣ DP de 1ͣ 

Instância de Família. 

A Corregedoria Geral, por sua vez, em seu parecer de fls. 17/21, fez quadro comparativo 

com as atribuições da 23 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família e da antiga 12  ͣDefensoria Pública forense 

de família, a qual tinha atribuição para atuar no Núcleo de Conciliação das Varas de Família, sem 

distinção de polo ativo ou passivo, comprovando-se já uma redução formal de tarefas. Sobre a 
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produção e volume de atos, a redução foi efetiva com a supressão da atribuição. Tais dados foram 

comprovados através da análise dos relatórios produzidos no segundo trimestre/2018 e segundo 

trimestre/2019. Verificou-se, em resumo, que a 23 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família apresentou 

diminuição de mais de 40% no volume médio de atendimento, em relação à antiga 12 ͣ D Forense 

de Família. Já a 26 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família apresentou crescimento de mais de 20%, em 

relação à antiga defensoria (14 ͣ DP Forense de Família). 

O relatório chamou atenção ainda sobre a diversidade da competência, visto que a 23 ͣ DP 

de 1ͣ Instância de Família tem atuação principal em audiências judiciais, sendo irrisório o volume de 

peticionamentos; enquanto isso, a 26  ͣDP de 1ͣ Instância de Família concentra maior parcela de 

trabalho com os peticionamentos. Ao analisar estes dados, opinou favoravelmente ao pedido do 

Interessado, suscitando a doutrina e, em específico, o P. da Eficiência no serviço público. 

 O Parecer do Defensor Público Geral (fls.24/29), em resumo, constatou que, de fato, a 23  ͣ

DP de 1ͣ Instância de Família teve atribuição redimensionada de modo a abarcar tão somente o polo 

ativo dos feitos que tramitam no Núcleo de Conciliação das Famílias. Por seu turno, a 26  ͣDP de 1ͣ 

Instância de Família passou por imensa modificação com o advento da Resolução 04/2019-

CSDPE/AM, atraindo funções de naturezas distintas. Ainda ressaltou o relatório da Coordenação 

de Família que reconheceu, expressamente, uma redução pela metade no volume de atendimento 

da 23  ͣDP de 1ͣ Instância de Família. Também mencionou o Parecer da Corregedoria, que apontou 

diminuição de 40% no volume de atendimento da 23  ͣDP de 1ͣ Instância de Família e aumento de 

20% no volume de atendimento da 26  ͣDP de 1ͣ Instância de Família. 

Seguiu ponderando o então DPG, à época, Dr. Rafael Barbosa, que as atribuições das 

unidades defensoriais devem pautar-se em princípios constitucionais e seguir diversos vetores, tais 

como: distribuição equilibrada das atribuições; qualidade do atendimento; abrangência dos serviços 

prestados; otimização do serviço; gerência de recursos. 

 Com base no esposado, alinhou-se ao parecer da Corregedoria Geral, ressaltando que que 

o retorno do acompanhamento do polo passivo pela 23  ͣ DP de 1 ͣ Instância de Família, traria o 

reequilíbrio ao trabalho dos órgãos e reajustaria o volume de atendimento. Destacou ainda que o 

deferimento da pretensão seria medida a trazer maior afinidade com as atribuições já desenvolvidas 

por aquela unidade. Por fim, ressaltou que o deferimento do pedido também importaria em eficiência 

do serviço, equilibrando e gerindo, da forma mais eficaz possível, os recursos administrativos e 

humanos. 

  

É o relatório. Passo a proferir o voto. 

  

No teor do requerimento constante no memorando n. 026/2019 e aditamento do pedido 
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(fls.06), o requerente fundamenta a necessidade de restituição de atribuição da unidade defensorial, 

a saber, atribuição para atuar em favor também do polo passivo, nas demandas que tramitam no 

CEJUSC-FAMÍLIA, a qual foi retirada pela Resolução 04/2019-CSDPE/AM, com os seguintes 

argumentos: a) a supressão da atribuição gerou diminuição expressiva de suas competências, 

implicando inclusive em descumprimento de metas e objetivos da meritocracia; b) a desigualdade 

na distribuição de atribuições entre as unidades da defensoria; c) concordância do pedido pela 

Defensora Pública titular da vara que somou esta atribuição. 

Com o chamamento do feito à ordem e com a emissão dos pareceres elaborados pela 

Coordenadoria da Área de Família e da Corregedoria Geral, foi possível verificar com clareza e, 

efetivamente, os efeitos negativos ao suprimir da 23 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família a atividade de 

acompanhamento do polo passivo nas ações do CEJUSC-FAMÍLIA. 

A Coordenadoria de Família apontou a redução drástica de metade no volume de 

atendimento, gerando diminuição significativa das funções do membro titular, embora tenha opinado 

por solução diversa. No mesmo contexto, a Corregedoria registrou, comprovadamente, através dos 

dados do sistema de relatórios, a diminuição em 40% dos atendimentos e, por outro lado, o aumento 

em 20% do volume de atendimentos para a Defensoria que teve essa atividade acrescida. 

Ou seja, os relatórios demostram claro desequilíbrio na distribuição das atribuições das 

unidades defensoriais em questão. Os dados colhidos corroboram assim o pedido do Interessado, 

indicando que essa incongruência, além de prejudicar o membro/interessado, já que em razão da 

retirada desta atribuição, é impedido de cumprir suas metas e objetivos de meritocracia, também 

afeta a qualidade do serviço. 

Isso ocorre porque, enquanto a 26  ͣDP de 1ͣ Instância de Família passou a ter excesso de 

atribuição, aqui frise-se, com natureza distinta inclusive (índice maior de peticionamentos e 

participação de audiência de instrução), a 23 ͣ DP de 1 ͣInstância de Família teve importante redução 

de trabalho, limitando ao acompanhamento do polo ativo das demandas que tramitam nos Núcleos 

de Conciliação da Família, ficando o membro até mesmo ocioso, conforme apontado nos 

relatórios/pareceres acima citados. 

Por certo, a administração pública é regida pelo P. da Eficiência, expressamente previsto 

no art. 37 da CRFB, o qual se revela importante instrumento para se exigir a qualidade do serviço 

público prestado. 

Aqui, citando Maria Sylvia Zanella di Pietro, quando se trata de serviço público, não basta 

que haja legalidade no ato, é necessário a melhor atuação do agente público e uma melhor 

organização e estruturação por parte da administração pública, com o objetivo de produzir 

resultados positivos e satisfatórios às necessidades da sociedade. (Di Pietro, 2002). 

O P. da Eficiência está diretamente ligado à organização interna e produtividade do serviço. 
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Pois bem, o pedido do Interessado revela-se pertinente, destacando que a modificação pretendida, 

atende justamente ao princípio comentado, já que possibilitará a readequação e equilíbrio nas 

competências das unidades da Defensoria Pública. Consequentemente, a readequação da 

atribuição que foi retirada da 23  ͣDP de 1 ͣInstância de Família, permitirá justamente a otimização 

do serviço e gerência dos recursos, não se resumindo apenas em oportunizar ao membro uma 

acumulação ou atingir metas institucionais. 

Ao nosso ver, o deferimento do pedido atende ao próprio interesse público, que analisado 

também à luz da conveniência e oportunidade, conforme fora enfrentado pelo próprio DPG da 

época, ao qual chegou a mesma conclusão: de necessidade de atendimento do pedido para garantir 

a eficiência do serviço. 

Registre-se ainda, que mesmo de forma desnecessária, no pedido de aditamento do 

processo, consta a assinatura da Defensora Pública Dra. Regina Jansen, titular da 26  ͣDP de 1 ͣ

Instância de Família, corroborando o argumento do Interessado de que não há oposição e sim, 

concordância da colega quanto ao retorno da atribuição mencionada para a 23 ͣ DP de 1ͣ Instância 

de Família. 

Diante do exposto, do atendimento das formalidades necessárias à alteração de atribuição 

de unidade da Defensoria Pública, ante as manifestações da Coordenação de Família, da 

Corregedoria Geral e do enfretamento da tema pelo próprio DPG, sobre a organização e funções 

de órgãos da DPE e, principalmente, diante dos dados teóricos e práticos juntados, voto pelo 

acolhimento do pedido, para retirar da 26 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família a atribuição de 

acompanhamento processual pelo polo passivo dos feitos que tramitam no Núcleo de Conciliação 

das Varas de família e retornar esta competência para a 23 ͣ DP de 1ͣ Instância de Família, a qual 

ficará responsável então pelo ativo e passivo dos feitos que tramitam no CEJUSC-FAMÍLIA.  

  

                                                                                                              Manaus, 27 de julho de 2020. 

  

  

Kanthya Pinheiro de Miranda 

Conselheira Eleita 4ª Classe – CSDPE/AM 

 


