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Informativo CG/DPE-AM nº 03 

 

Período: Março e Abril 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: 20000.000785/2019-46 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES 
FUNCIONAIS POR MEMBRO E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA. FALTA 
DE URBANIDADE/CORTESIA E DESCUMPRIMENTO DO HORÁRIO DE ESTÁGIO 
PREVISTO NO REGULAMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO. ARQUIVAMENTO. 

Tese: A realização, pelo membro da Defensoria Pública, 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. 

Tese: O vocábulo “preferencialmente”, inserido no art. 9o do Regulamento do Estágio da 

DPE/AM (Res. no 054/2014-CSDPE/AM), permite flexibilizações da carga horária diária dos 

estagiários em função das necessidades do serviço, observado o direito de compensação 

posterior. 

Parecer pelo arquivamento da reclamação. Parecer no 03/2019/SCG-DPE/AM. 

 

2) PROCESSO: 20000.002867/2019-25 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DEVERES 
FUNCIONAIS POR MEMBRO E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
ARQUIVAMENTO. 

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 
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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. 

 

3) PROCESSO: 20000.001778/2019-61 

EMENTA: REMESSA DE AUTOS JUDICIAIS PARA CORREIÇÃO POR 
DESEMBARGADOR. VERIFICAÇÃO PELA CORREGEDORIA GERAL DE ERROS 
TÉCNICO-JURÍDICOS. DESISTÊNCIA DE RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO 
DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÃO CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO 
PARTICULAR E SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. 
NECESSIDADE DE TRANSMISSÃO DE ORIENTAÇÕES E OBSERVAÇÕES À 
DEFENSORA PÚBLICA. 

Tese: O defensor público não deve requerer desistência de recurso anteriormente 
interposto contra o indeferimento de gratuidade da justiça pelo simples fato de o 
assistido constituir advogado particular. 

A assistência jurídica gratuita, serviço público prestado com exclusividade pela 
Defensoria Pública aos hipossuficientes econômicos, não se confunde com a 
gratuidade da justiça, que pode ser pleiteada mesmo em processos patrocinados por 
advogado particular. Art. 99, § 4o do Código de Processo Civil. 

Tese: A desistência de ação/recurso ou a renúncia de direitos por membros da 
Defensoria Pública depende de procuração com poderes especiais. Arts. 105 do 
CPC/2015 e 31 da LCE no 001/1990. 

Tese: Em sendo constatada, na análise de autos judiciais, falha técnica pontual, sem 
que haja indícios de falta de zelo ou negligência reiterada na representação do 
assistido, ausente ainda qualquer prejuízo processual concreto, o exercício da 
atividade correicional pode ser efetuado por meio de orientações e observações 
preventivas, independentemente de instauração de processo disciplinar, com 
fundamento na atribuição de inspeção permanente prevista no art. 20, I da LCE no 
001/1990 e no art. 26 do Regimento Interno da Corregedoria Geral da DPE/AM. 

Parecer pela cientificação da defensora pública acerca das orientações e observações da 

Corregedoria Geral, arquivando-se o expediente. Parecer no 05/2019/SCG-DPE/AM. 

 

4) PROCESSO: 00000.002214/2019-46 

EMENTA: RECLAMAÇÃO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE 
URBANIDADE POR SERVIDORA DA DEFENSORIA PÚBLICA. APURAÇÃO DO 
FATO EM CORREIÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA 
EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO ÉTICO-FUNCIONAL. RECLAMAÇÃO AMPARADA 
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EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO RECLAMANTE. DEPOIMENTO EIVADO DE 
FRAGILIDADES. ARQUIVAMENTO. 

Para abertura da averiguação preliminar prevista no art. 96, parágrafo único, 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 averiguação preliminar em face de 

servidor 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. 

In casu, adicione-se que a Corregedoria Geral apurou os fatos em correição ordinária 
realizada no órgão de atuação, sem encontrar elementos de prova que confirmassem 
a reclamação. 

Em casos de atritos e desavenças entre servidores e/ou estagiários de um mesmo órgão de 

atuação, sem que haja repercussão direta e relevante na prestação do serviço público 

defensorial, a Corregedoria deve prestigiar, em princípio, a opinião e as soluções adotadas pela 

chefia imediata das partes sobre caso. 

Parecer pelo arquivamento da reclamação. Parecer no 16/2019/SCG-DPE/AM. 

 

 

 


