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INFORMATIVO CG/DPE-AM nº 07 

 

Período: Novembro e Dezembro 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 

 

 

PROCESSO:  20000.009375/2019-61 

AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR. ABANDONO DE SERVIÇO SEM PRÉVIA 

AUTORIZAÇÃO. RESIDENTE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DA 

CORREGEDORIA GERAL. PARECER PELO ARQUIVAMENTO, COM REMESSA DOS 

AUTOS À ESUDPAM. Parecer no 60/2019/SCG-DPE/AM, 06 de novembro de 2019. 

 

PROCESSOS: 20000.008710/2019-11 

EMENTA: AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR. MARCAÇÃO INCORRETA DO PONTO 

ELETRÔNICO. ADMISSÃO DO ERRO PELOS SERVIDORES. INFRAÇÃO DE 

PEQUENA GRAVIDADE, SEM PREJUÍZOS SIGNIFICATIVOS PARA O SERVIÇO. 

SERVIDORES SEM ANTECEDENTES DISCIPLINARES. PARECER PELO 

ARQUIVAMENTO, COM RECOMENDAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE DESCUMPRIR 

OS DEVERES PREVISTOS NO ART. 48, INCS. II, III e IX DA LEI No 4.077/2014. Parecer 

no 64/2019/SCG-DPE/AM, de 13 de novembro de 2019. 
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PROCESSO:  20000.010153/2019-91 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS POR 

MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA. FALTA DE URBANIDADE/CORTESIA. 

PARECER PELO ARQUIVAMENTO. 

A realização, pelo membro da Defensoria Pública, de correções, críticas moderadas 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 no 71/2019/SCG-

DPE/AM, de 27 de novembro de 2019. 

 

PROCESSO Nº: 20000.010104/2019-58 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE URBANIDADE POR 

SERVIDOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APURAÇÃO DO FATO EM DILIGÊNCIAS 

PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DE 

INFRAÇÃO FUNCIONAL. RECLAMAÇÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA 

PALAVRA DA RECLAMANTE. DEPOIMENTO INCONCLUSIVO. ARQUIVAMENTO, 

COM OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES CORREICIONAIS. 

Na aferição do descumprimento do dever de urbanidade por servidor público por palavras, 

gestos ou ações, o aplicador do direito deve orientar-se por critérios objetivos, sob o risco de 

sancionar aspectos inerentes à própria personalidade do servidor. 

Para abertura da sindicância investigativa prevista no art. 97 do Regimento Interno da 

DPE/AM, 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 sindicância investigativa amparada, 

exclusivamente, no depoimento da reclamante, que além de não ser conclusivo e conter certa 
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ambiguidade, não foi confirmado pelos depoimentos colhidos em sede de diligências 

preliminares. 

In casu, o gerente da unidade na qual trabalha o reclamado, apesar de não ter presenciado os 

fatos objeto dos autos, afirmou ter recebido reclamações anteriores de assistidos em relação ao 

comportamento do servidor. 

Tese: Em sendo constatado, na análise de autos de averiguação preliminar, risco potencial de 

descumprimento de dever funcional por servidor público, o exercício da atividade correicional 

pode ser efetuado por meio de orientações e observações preventivas, 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. 

Parecer pela cientificação do servidor acerca das orientações e observações da Corregedoria 

Geral, com posterior arquivamento do procedimento. Parecer no 77/2019/SCG-DPE/AM, de 

18 de dezembro de 2019. 

 

PROCESSO Nº: 20000.009915/2019-14 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO POR DEFENSOR PÚBLICO DO 

ARTIGO 3º, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 011/2016-CSDPE/AM. NÃO OCORRÊNCIA. 

COMUNICAÇÃO DE CONFLITO DE PAUTAS. AUSÊNCIA DE PRAZO ESPECÍFICO. 

PARECER PELO ARQUIVAMENTO. 

O prazo do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução nº 011/2016-CSDPE/AM não se aplica ao 

ato do defensor público de comunicar conflito de pautas de audiências à Administração 

Superior, para designação de substituto. Parecer no 73/2019/SCG-DPE/AM, de 11 de 

dezembro de 2019. 
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TRANSCRIÇÕES 

(excertos) 

 

PROCESSO Nº: 20000.010034/2019-38 

Parecer no 76/2019/SCG-DPE/AM, de 16 de dezembro de 2019 

 

RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO POR DEFENSOR PÚBLICO DO 

ARTIGO 3º, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 011/2016-CSDPE/AM. OCORRÊNCIA. DEMORA 

DE 19 (DEZENOVE) DIAS PARA ENCAMINHAMENTO DE INTIMAÇÃO. INFRAÇÃO 

ÉTICA CONFIGURADA. NATUREZA LEVE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. 

FIXAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO REGULAMENTAR 

CONTROVERTIDO PELA CORREGEDORIA GERAL. PARECER PELA EXPEDIÇÃO DE 

RECOMENDAÇÃO GERAL. 

(…) 

A seguir, reproduzo o teor do controvertido artigo 3º, § 1º da Resolução nº 011/2016-

CSDPE/AM (alterada pela Resolução nº 006/209-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 

25.4.2019), supostamente descumprido: 

 

Art. 3º O Defensor Público em exercício nos órgãos de atuação forense, ainda 

que em substituição, deverá consultar diariamente o Portal de 

Intimações/Citações no E-SAJ e praticar os atos correspondentes as 

intimações/citações que lhe foram disponibilizadas. 

§ 1º Quando se tratar de ato para o qual não tenha atribuição, deverá 

encaminhá-lo, no mesmo dia, ao órgão de atuação competente, mediante 
expediente escrito por e-mail institucional. (Alterado pela Resolução nº 

006/209-CSDPE/AM, publicada no DOE/DPE em 25.4.2019) 

 

Com efeito, a criação, pela Resolução sob exame, de um dever para os membros de 

consultarem “diariamente” todas as comunicações processuais disponibilizadas no Portal de 
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Intimações/E-SAJ, com a finalidade de verificar a existência de eventuais atos a serem 

encaminhados para outros órgãos de atuação, tem gerado polêmica e críticas na instituição. 

Alguns membros consideram impossível ou desproporcional, do ponto de vista fático, o 

cumprimento de tal obrigação, considerando o volume e a dinâmica do trabalho defensorial. 

De fato, o texto normativo em testilha causa perplexidade na medida em que aparenta instituir 

uma espécie de regime de plantão permanente, no qual os membros da Defensoria Pública 

deveriam se manter constantemente de sobreaviso quanto à eventualidade de receberem 

alguma intimação estranha às suas atribuições, exigência esta cuja razoabilidade me parece 

deveras questionável. 

Já sob o ângulo jurídico, poder-se-ia mesmo cogitar de aparente conflito entre a mencionada 

norma infralegal e a disciplina federal do processo eletrônico plasmada no artigo 5º, § 3º da 

Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que concede 10 (dez) dias aos destinatários de 

comunicações processuais para acessarem o portal virtual de intimações/citações.1 Recordo, 

aliás, ter havido outrora discussão sobre se tal prazo deveria ser duplicado, em face da 

prerrogativa outorgada aos defensores públicos de contagem em dobro de todos os prazos, nos 

termos do artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. 

Destarte, seja para evitar a criação de obrigações impossíveis ou desproporcionais aos 

defensores públicos (ad impossibilia nemo tenetur), seja para evitar o conflito entre as normas 

infralegais da DPE/AM e a legislação processual nacional, creio que a melhor linha 

interpretativa do mencionado dispositivo seja a de compatibilizar a sua aplicação com a vigente 

sistemática legal do processo eletrônico, entendendo-se que a Resolução nº 011/2016-

CSDPE/AM não subtrai o prazo legal de visualização estabelecido pela Lei nº 11.419/2006, 

 
1Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006: “Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal 

próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, 

inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a 

consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 

1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como 

realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita 

em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação 

automaticamente realizada na data do término desse prazo.” 
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devendo a providência de encaminhamento da intimação ao órgão competente ocorrer no 

máximo até o término do prazo de visualização. 

Ao trilhar essa senda argumentativa, evita-se, de resto, recair numa leitura conducente a 

aberrações pragmáticas (argumentum ad absurdum), atentando-se assim à doutrina clássica do 

sempre ministro Carlos Maximiliano, quando leciona ex professo: “Deve o Direito ser 

interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva 

inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.”2 

 
2MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 136. 


