
Coordenadoria temática cível
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 20 dias do mês de outubro de 2017, na sede administrativa
da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, foi realizada a reunião bimestral da
coordenadoria cível.

Estavam presentes os seguintes Defensores públicos:

André Ricardo Antonovicz Munhoz
Caroline Pereira de Souza
Christiano Pinheiro da Costa
Dâmea Mourão Telles de Menezes
Hélvia Socorro Fernandes de Castro
Juliana Inoue Mariano
Leonardo Cunha e Silva de Aguiar
Luiz Maurício Oliveira Bastos
Manuela Cantanhede Veiga Antunes
Fernando Figueiredo Prestes
Raimundo Sérvulo Lourido Barreto
Suelen Paes dos Santos Menta
Vitor Kikuda

Ausências justifcaaas:
Adriana Monteiro de Castro Martins
Carol Regina Xavier Rocha
Carlos Alberto Souza de Almeida Filho
José Ivan Benaion Cardoso
Maria Domingas Gomes Laranjeiras
Péricles Duarte de Souza Júnior
Rosimeire de Oliveira Barbosa
Ali Assad Hamade de Oliveira
Priscila Ferreira de Lima
Nairo Aguiar Cordeiro

Pauta:

 Informe aas aeliberações aa reunião anterior;
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 Apresentação  aa  pesquisa  ae  satisfação  e  a

proautiviaaae  aos  órgãos  ae  atuação  ao  primeiro
semestre -  será apresentaaa pela Laura, ao Instituto
Aquila; 

 Forma  ae  Encaminhamento  aas  Intimações
eletrônicas; 

 Emenaas aas iniciais - necessiaaae ae alteração aa
resolução 021?? 

 Valor aa causa - impacto nos honorários aa DPE;
 Ações previaenciárias (formalizar peaiao sucessivo

ae  benefício  ae  auxílio  aoença  aciaentário  ou
aposentaaoria por invaliaez aecorrente ae aciaente
ae trabalho); 

 Documentos que instruem a inicial; 
 Ações  inaenizatórias  aecorrentes  ae  Aciaente  ae

trânsito  (proprietário e  conautor  aevem fgurar  no
polo passivo);  

Deliberações:

1.Pesquisa  ae  satisfação: Resultado  da  pesquisa  de  satisfação  apresentado  pela
Laura,  do Instituto Aquila,  referentes  ao mês de agosto;  a) Pontuou que somente
alguns núcleos por enquanto terão uso de tablets, está sendo analisado processo de
licitação.  b)  principais  reclamações:  demora  no  atendimento,  atendimemto
prioritário  não  é  respeitado,  flas  longas,  melhora  no  setor  de  triagem,  grande
quantidade  de  formulários,  longo  prazo  entre  as  audiências,  não  ocorre
agendamento,  informações  mais  claras  para  entendimento,  encaminhamentos
errados,  atendentes  da  recepção  mal-educados,  falta  de  copo  e  água,  falta  de
acessibilidade  para  os  defcientes  de  dentre  outros.;  c)  Resultaaos  aos  Atos
praticaaos para o 1º semestre ae 2017: encaminhará a pesquisa para os defensores.

2. Forma ae Encaminhamento aas Intimações  eletrônicas: 
2.1 Discussão:
Previsão de encaminhamento por e-mail: Dra. Caroline sugere que sejam realizadas a
ciência no portal e encaminhado imediatamente para o e-mail institucional.  
Dr. Vitor Kikuda sugere que o próton seria a forma mais certa. Dr. Christiano apoiou.
Dra. Caroline aponta que dessa forma então deveria haver a alteração da resolução. 
Sugestão Dr. Fernando Figueiredo Prestes: criar um e-mail para o órgão de atuação e
que o encaminhamento seja para o próprio órgão de atuação . 



Coordenadoria temática cível
Dr. Vitor colocou que o e-mail não é uma ferramenta segura, diferente do próton. 
Dr. André disse que quanto ao próton há uma difculdade quanto ao uso da internet,
na sua unidade. É uma situação isolada. 
2.2 Votação: a) opção pelo uso ao próton: Dr. Christiano, Dra Caroline Braz, Dra.
Manuela Catanhede, Dr. Vitor Kikuda; Dra. Juliana.  b) opção pelo uso ao e-mail:
Dra. Caroline Pereira, Dr. Luiz, Dr. Sérvulo, Dr, Fernando Prestes, Dr. Leonardo, Dr.
André Ricardo, Dra. Hélvia. c) Abstenção: Dra. Suelen. 
2.3  Resultaao:  manteve-se a  continuidade do uso do e-mail,  por 7  votos  a  5  e  1
abstenção.  A DP Forense receberá a  intimação e  encaminhará por e-mail.  Demais
documentos que não sejam intimações, podem ser encaminhados pelo próton.

3. Emenaas aas iniciais - necessiaaae ae alteração aa resolução 021?? 
Dra. Caroline Pereira pontuou que não está expresso na Res. N. 021/14 que a emenda
é casa da cidadania. Família está expresso. Área cível não está. 
3.1. Questão para aiscussão: deixar a resolução como está ou alterá-la para deixar
expresso. 3.2. Proposta: Dra. Caroline propõe que haja alteração na resolução n. 21/14
para que nos casos em que houver necessidade de juntar documentos ou alterar fatos,
o atendimento inicial fcará responsável pela emenda.  Salvo quando puder ser feito a
emenda de imediato, sem precisar remeter. Propor ao Conselho Superior. 
Obs: Dr. Leonardo pontuou que acha que a Contestação deveria ser do atendimento
inicial.

4.Valor aa causa - impacto nos honorários aa DPE
Proposta do Dr. Vitor Kikuda. Foi uma recomendação para que seja observado na
inicial o valor da causa a ser arbitrado. Não colocar valores tão ínfmos tendo mais
acuidade no momento do arbitramento, podendo-se defnir em salários mínimos por
exemplo. Analisar a complexidade da causa. 
5.  Ações  previaenciárias  (formalizar  peaiao  sucessivo  ae  benefício  ae  auxílio
aoença  aciaentário  ou  aposentaaoria  por  invaliaez  aecorrente  ae  aciaente  ae
trabalho). 5.1 Proposta ao Dr. Vitor Kikuaa: para constar como pedido alternativo a
aposentadoria por invalidez se o benefciário preencher os requisitos.

6. Documentos que instruem a inicial. 6.1. Organização aos aocumentos: Dr. Vitor
Kikuda recomenda que seja feito no corpo da inicial uma remissão às documentações
juntadas nos autos, a fm de facilitar a atuação dos próximos núcleos de atuação. 
Obs: Dra. Caroline Braz aponta a difculdade na grande demanda para corrigir todas
as iniciais e a falta de estagiários pela quantidade de volume do atendimento. 

7.Aaenao  na  pauta.  7.1  Proposta: Propor  alteração  da  resolução  n.  012/14-
CSDPE/AM ´para que a revisão dos indeferimentos ocorram apenas uma única vez,
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evitando o encaminhamento para diversos órgão de atuação, para analisar a mesma
matéria. 

8. Ações inaenizatórias aecorrentes ae Aciaente ae trânsito: recomendou-se que seja
incluído no polo passivo o proprietário e condutor 

Em  seguida,  os  Defensores  acordaram  a  data  da  próxima
reunião, a ser realizada no dia 15/12/2017, às 8:30h (sujeita a alterações).

Nada mais havendo a tratar,  deu-se por encerrada a reunião,
com a assinatura dos presentes.

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA
Coordenadora temática cível

CAROLINE BRAZ 
Defensora Pública

ANDRÉ RICARDO ANTONOVICZ MUNHOZ
Defensor Público

CHRISTIANO PINHEIRO DA COSTA
Defensor Público

DÂMEA MOURÃO TELLES DE MENEZES
Defensora Pública

HÉLVIA SOCORRO FERNANDES DE CASTRO
Defensora Pública

JULIANA INOUE MARIANO
Defensora Pública
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LEONARDO CUNHA E SILVA DE AGUIAR
Defensor Público

LUIZ MAURÍCIO OLIVEIRA BASTOS
Defensor Público

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES
Defensora Pública

FERNANDO FIGUEIREDO PRESTES
Defensor Público

RAIMUNDO SÉRVULO LOURIDO BARRETO
Defensor Público

SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA
Defensora Pública

VITOR KIKUDA
Defensor Público
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