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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 25 dias do mês de janeiro de 2019, na sede administrativa
da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  foi  realizada  a  7ª reunião  da
coordenadoria cível.

Pauta:

1.  Informação  sobre  a  reunião  dos  defensores  e  Instituto
Aquila (Resolução 011/18-CSDPE/AM- Meritocracia).
2.  Necessidade  de  comunicação  interna  entre  os  órgãos  de
atuação. Comunicação acerca da interposição dos recursos e do
trânsito em julgado entre os órgãos de atuação.
3. Notifcação dos casos de violência obstétrica.
4. Envio de peças para compor o banco de dados no site da
DPE/AM.
5.  Estruturação  do  órgão  de  atuação.  Corpo  de  estagiários.
Zona Norte e Leste. 
6. Acréscimo na pauta.
7.Assuntos para deliberação na reunião do dia 22 de fevereiro
de 2019. 

Matérias apresentadas e deliberadas:

1.Informação sobre a reunião dos defensores e Instituto Aquila (Resolução 011/18-
CSDPE/AM- Meritocracia): a Dra. Caroline Pereira de Souza, informou que dia 31 de
janeiro, na sede da Defensoria Pública, ocorrerá a reunião com todos os defensores
junto com o Instituto Aquila. Logo, as dúvidas existentes sobre a Resolução 011/18-
CSDPE/AM  serão  encaminhadas  para  a  Administração  Superior  para  os  devidos
esclarecimentos. Assim, foi dada a palavra aos presentes para se manifestarem. 1.1
Manifestação.  Apresentação  de  dúvidas  e  questionamentos.  1.1.2  Pesquisa  de
satisfação  do  assistido:  A  Dra.  Phâmara  de  Souza  Sicsú  pediu  para  que  fosse
esclarecido como se dará a Pesquisa de satisfação dos assistidos, tendo em vista que
existem unidades que ainda não possuem o tablet. Sendo sugerido que só se iniciasse
a avaliação após a padronização do atendimento no cível. O Dr. Christiano Pinheiro
da Costa, por sua vez, sugeriu que a avaliação do assistido seja de forma semestral ou
anual, depois da implementação das mudanças para o alcance das metas. Já o Dr.
Vitor Kikuda recomendou que houvesse um acompanhamento semanal por parte da
DEPLAN, bem como que fosse defnida a metodologia e os pesos que serão aplicados
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para defnir o grau de satisfação do assistido. Dando-se como exemplo: se a crítica for
pela demora no andamento processual que seja aplicado um peso menor, enquanto
que se fosse uma insatisfação do próprio atendimento do órgão de atuação, o peso a
ser  considerado seria  majorado.  1.1.3 Defnição dos questionamentos para serem
levados à reunião: Pesquisa de satisfação do assistido:  a) se ocorrerá por órgão de
atuação ou por unidade; b) como se dará nos órgãos que ainda não foi instalado o
tablet;  c)  qual  será  a  metodologia  e  peso  a  ser  aplicada  para  defnir  o  grau  de
satisfação do assistido; d) se a avaliação será de forma semanal, mensal ou anual.
1.1.4 Meritocracia/indicadores: a Dra. Phâmara de Souza Sicsú indagou se já houve a
republicação dos indicadores de desempenho para aferição das metas. Em resposta, a
coordenadora  afrmou  que  ainda  não  ocorreu,  mas  as  alterações  já  estão  sendo
providenciadas  pelo  Instituto  Aquila,  tendo  em  vista  que  as  metas  de  algumas
defensorias foram publicadas de forma equivocada.

2.  Necessidade de comunicação interna entre os órgãos de atuação. Comunicação
acerca da interposição dos recursos e do trânsito em julgado  entre os órgãos de
atuação: em continuidade, a Dra. Caroline Pereira de Souza, destacou a necessidade
de melhorar a comunicação interna entre os órgãos de atuação (atendimento inicial e
forenses de 1° e 2° grau),  podendo ocorrer tanto pela via da Coordenação quanto
diretamente com o membro. Em relação à interposição dos recursos foi ressaltada a
exigência da comunicação para o defensor que atua no 2° grau, com encaminhamento
de  cópia  para  a  Corregedoria  (Memorando Circular  da  Corregedoria  n.  07/2017).
Também frisou acerca da necessidade de comunicação sobre o trânsito em julgado
que deve ser feita pelo 2° grau ao 1° grau, para que se possa iniciar o cumprimento da
sentença ou informar o assistido em caso de decisão desfavorável, para se evitar a
demora  processual  na  intimação  ou  a  ida  do  assistido  à  unidade  para  só  assim
conseguir tais informações, que podem ser facilmente comunicadas entre os órgãos
de  atuação  retromencionados.  Foram citadas  algumas  regras  existentes  acerca  da
comunicabilidade que serão repassadas aos defensores:  Resolução n° 012/2014; LC
01/90  –  Art.  89;  Memorando  Circular  da  Corregedoria  n°  07/2017  e  Memorando
Circular  da Corregedoria  n°  12/2017.  Assim,  a  Coordenadoria  Cível  recomenda a
comunicação  formal  para  a  mesma  ou  através  das  reuniões  mensais,  caso  seja
relevante proceder a ajustes na atuação dos órgãos de atuação para a melhoria dos
serviços. 2.1 Apontamentos e sugestões: a) a Dra. Phâmara de Souza Sicsú destacou a
importância de comunicar o forense de 2º grau sobre a interposição de recursos, mas
sugeriu, para uma maior efciência, que houvesse um mecanismo de controle desses
processos  que  vão  para  esse  órgão;  b) a  Dra.  Melissa  Souza  Credie  Borborema
apontou  que  a  comunicação  a  ser  feita  para  a  Corregedoria  é  uma  burocracia
necessária e que caso não esteja ocorrendo, deve-se repassar tal situação para este
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órgão.  Ademais,  informou  que  o  SOLAR  (substituirá  o  Próton) será  um  sistema
integrado  ao  TJAM,  servindo  como  uma forma de  controle  para  acompanhar  os
fluxos de trabalho dos defensores da mesma área de atuação. Sendo repassado que a
instalação  do  novo  sistema  já  ocorreu  em  duas  unidades  da  área  de  família
(Centro/24  de  Maio  e  PAC  Compensa/Av.  Brasil);  c) o  Dr.  Fernando  Figueiredo
Prestes  sugeriu  que  no  contrato  de  ampliação  de  endereços  eletrônicos  (em
andamento junto à DA/ com o objetivo de que sejam criados e-mails institucionais
para cada unidade),  também seja pedido que seus usuários tenham acesso a uma
“ferramenta de recebimento”, de modo que àquele que enviou o e-mail saiba que seu
destinatário o recebeu,  mesmo não tendo acusado recebimento; d)  a Dra Caroline
Pereira de Souza salientou que para realizar a comunicação ao forense de 2° grau
acerca  da  interposição,  verifca  o  sistema  de  relatório,  seleciona  os  recursos,  e
encaminha-os por e-mail para o defensor competente, com cópia para Corregedoria,
fazendo este procedimento apenas no último dia  do mês.  2.2 Comunicação entre
defensorias de atendimento inicial e forense de 1° grau: a coordenadora rememorou
que  na  primeira  reunião  tratou-se  da  importância  da  comunicação  entre  o
atendimento inicial e forense de 1° grau, a fm de se evitar conflitos nas atribuições.
Neste ponto, a Dra. Adriana Monteiro de Castro Martins salientou que houve uma
melhora signifcativa neste  conflito,  após  a  inclusão deste  assunto  em pauta,  pois
reduziu-se  o  número  de  emendas  às  iniciais  feitas  pelo  forense.  2.2.1
Questionamento. Apresentação de contestação como curador especial. Atribuição.
Defensorias especializadas ou forenses?: o Dr. Gustavo Linhares diante do conflito
de  atribuições  atualmente  existente  entre  as  defensorias  especializadas  e  forenses
sobre  quem  é  responsável  por  apresentar  a  contestação  como  curador  especial,
sugeriu que caso o Forense de 1° grau o faça que aguarde um tempo, se possível, a
fm de se evitar que o assistido apareça na especializada para ser atendido, como de
fato já ocorreu. Neste caso, a subcoordenadora também sugeriu que houvesse uma
comunicação entre os órgãos mencionados. Por sua vez, o Dr. Vitor Kikuda, para que
haja  uma  organização  do  forense,  evitando  tais  conflitos,  recomendou  que  uma
pessoa treinada fque responsável por selecionar os processos junto ao sistema do
TJAM e que os encaminhe para o respectivo defensor com atribuição para atuar.
Sobre esta recomendação, o Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar frisou que tal
recomendação não se faz necessária, já que atuando na DPAC, ao ajuizar uma ação,
espera ocorrer a distribuição, para só então fazer o encaminhamento do assistido para
a  unidade  forense  respectiva,  por  memorando através  do  Próton,  e-mail  ou pelo
encaminhamento do próprio assistido. Após a discussão, não houve uma conclusão.
Assim, a deliberação sobre o assunto constará na pauta da próxima reunião.
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3. Notifcação dos casos de violência obstétrica:  em continuidade a coordenadora
referiu-se ao  Memorando n° 002/2018 da Coordenadoria,  que foi  enviado para os
defensores da área cível, a fm de que fossem encaminhados por meio do endereço
eletrônico  coord.civel@defensoria.am.gov.br  os  casos  que  aparecessem  sobre
violência  obstétrica,  para se  fazer  a  catalogação dos  atendimentos  realizados pela
Defensoria.  No  entanto,  para  facilitar  essa  comunicação,  preferiu-se  criar  uma
planilha através do Googledrive para que todos possam preenchê-la. Os processos
hoje em curso na 1°, 2° e 3° varas de Fazenda Pública já estão listados. Dessa forma,
foi  repassada uma lista para que os presentes colocassem seu endereço de e-mail
(gmail).  3.1  informações: A  Dra.  Suelen  Paes  dos  Santos  Menta  complementou
informando que há uma parceria com a associação civil Humaniza, com o intuito de
auxiliar  a  Defensoria  envolvendo  casos  de  violência  obstétrica.  E  que  após  esse
compartilhamento de casos pela planilha, a ideia é que seja repassada às DPACS um
ofício  com  a  indicação  necessária  para  constar  na  inicial,  como  por  exemplo  a
violação  de  uma legislação  específca  do  Ministério  da  Saúde.  Além  disso,  se  as
defensorias de atendimento inicial, ao receberem a resposta de um órgão da saúde e
analisarem que ainda falte algum documento para comprovar o nexo de causalidade,
pode encaminhar para a associação um ofício, para que esta auxilie com a juntada de
um documento técnico  que aponte  a  existência  do nexo,  logo no ajuizamento da
inicial. Assim, fcou consignado que o endereço eletrônico para se entrar em contato
com  a  associação  será  repassado.  3.2  Sugestão: a  Dra.  Phâmara  de  Souza  Sicsú
sugeriu que fosse marcada uma palestra com a temática da violência obstétrica.

4. Banco de dados. Envio de peças: a subcoordenadora comunicou que irá estender
por mais 6 meses o prazo para o envio das peças para compor o banco de dados e,
assim, ser disponibilizado no site da instituição, na área da Coordenação Cível.  4.1
Deliberação: foi ajustado entre os presentes, com sugestão inicial da Dra. Phâmara de
Souza Sicsú, que cada defensor escalado no plantão, pudesse compartilhar suas peças
na pasta pública. Em ato contínuo, a coordenadora assentou que solicitará junto à
informática a criação de uma pasta pública do plantão cível.

5. Estruturação do órgão de atuação. Corpo de estagiários.  Zona Norte e Leste: a
Dra.  Hélvia  Socorro  Fernandes  de  Castro  trouxe  a  questão  da  atual  difculdade
enfrentada pela Defensoria  com relação aos estagiários,  tendo em vista  que estão
pedindo fm de fla na lista de aprovados para não serem lotados para as unidades da
Zona  Leste.  Assim,  comunicou  que  já  foi  encaminhado  um  Memorando  para  a
ESUDPAM com pedido de realização de um processo seletivo específco para a Zona
Norte e Leste. Sobre o tema, a Dra. Juliana Inoue Mariano ponderou que a postura da
escola é que deve ser alterada, já que deixa para o estagiário a opção da escolha das
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unidades.  5.1  Sugestão: a  Dra.  Dâmea  Mourão  Telles  de  Menezes  sugeriu  o
encaminhamento  de  outro  memorando,  em nome da  Coordenação,  requerendo  o
aumento do auxílio-transporte para os estagiários lotados nas zonas referidas, como
forma de estímulo.  5.2 Demanda Geral.  Necessidade urgente de  estruturação do
corpo  de  estagiários:  a  Dra.  Suelen  Paes  dos  Santos  Menta  ressaltou  que  a
necessidade  de  reforço  de  estagiários  é  uma  demanda  geral  dos  defensores,
repercutindo diretamente no serviço prestado aos usuários.

6.Acréscimo  na  pauta:  após  a  apresentação  da  pauta,  houve  o  acréscimo  pelos
presentes dos seguintes questionamentos e assuntos:  6.1  Funcionamento do Disk
129: devido ao questionamento da Dra. Phâmara de Souza Sicsú em relação à forma
de encaminhamento do assistido, foi esclarecido que se o 1º atendimento for para a
casa da cidadania de consumidor ou fundiário, o agendamento será através do Disk
129 (se não houver urgência), enquanto que para os demais casos será necessário o
agendamento presencial.  6.2 Início do cumprimento das metas:  foi  esclarecido,  a
título de dúvida apresentada pela Dra. Juliana Inoue Mariano, que no 1º trimestre de
2019, a exigência do cumprimento das metas valerá apenas para o órgão de atuação
em  que  o  defensor  possui  a  titularidade,  conforme  Resolução  nº  001/2019-
CSDPE/AM.  6.3  Alteração  da  Resolução  021/2014-  CSDPE/AM:  também  fcou
aclarado, após questionamento da Dra. Dâmea Mourão Telles de Menezes, que na
alteração da Resolução 021/2014 houve a transformação de uma DPAC em apenas
uma unidade de atendimento inicial relativa a matérias da  Fazenda Pública, e que
somente após a publicação e entrada em vigor desta alteração é que poderá haver o
encaminhamento  das  demandas  para  o  referido  órgão  ao  qual  foi  criado.  6.3.1
Esclarecimento da Coordenação:  em sequência a coordenadora do cível  salientou
que a comissão responsável pela alteração da Resolução 021/2014 tinha a proposta
inicial de estruturação de 2 (duas) unidades de atendimento inicial relativa a matérias
da Fazenda Pública, mas depois da inexistência de dados acerca da quantidade de
demandas  envolvendo  o  Poder  Público  e  a  manifestação  de  alguns  defensores
públicos, a comissão ponderou juntamente com o Conselho Superior que fosse criada
apenas 1 (uma) unidade. Mas que futuramente, havendo a necessidade de ampliação,
a  estrutura  dos  órgãos  de  atuação  poderá  ser  novamente  modifcada,  até  que  se
consiga equilibrar as demandas e melhorar a qualidade na prestação de serviço ao
assistido. Ressaltando que as disposições fnais e transitórias da Resolução (que já
está sendo analisada pelo Conselho Superior) tratará do assunto, de modo que não
haja esvaziamento de órgão de atuação e/ou sobrecarga de trabalho para outros.  6.4
Comunicação  de  intimação  do  Forense  para  as  unidades  especializadas:  o  Dr.
Leonardo Cunha e Silva de Aguiar frisou que a comunicação formalizada entre os
órgãos  da  Defensoria  Pública  são  atos  internos  (memorandos,  denegação  de
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atendimento, encaminhamentos, etc.), logo não devem ser juntados nos autos.  6.4.1
Esclarecimento: a  coordenadora  destacou  que  a  situação  ocorrida  nos  termos
mencionados pelo defensor, já havia sido tratada e resolvida.  6.5 Encaminhamento
das  intimações  eletrônicas  do  forense  para  as  especializadas:  diante  da  dúvida
apresentada pelo Dr. Vitor Kikuda, a coordenadora relembrou que na reunião do dia
20 de outubro de 2017 fcou aprovado que fosse realizada a ciência no portal pelo
forense e encaminhadas as intimações imediatamente (mesmo dia) por e-mail.  6.5.1
Encaminhamento de proposta ao Conselho Superior: em sequência a coordenadora
fcou de encaminhar uma proposta de alteração da Resolução 011/2016- CSDPE/AM
sobre  esta  temática.  6.6 Horário  das  próximas  reuniões:  após  deliberação  fcou
acordado que as reuniões da coordenação cível ocorrerão às 9 (nove) horas, seguindo-
se as datas já repassadas para o endereço eletrônico dos defensores.  6.7 Pedido de
treinamento:  o  Dr.  Fernando  Figueiredo  Prestes  solicitou  que  fosse  feito  um
treinamento do e-  SAJ,  devido às atualizações ocorridas com a inclusão de novas
ferramentas. Neste aspecto, o Dr. Leonardo Cunha e Silva de Aguiar sugeriu que este
treinamento fosse realizado junto ao curso de formação dos novos defensores. 6.7.1
Encaminhamento:  a  coordenadora  fcou  de  enviar  tal  sugestão  ao  setor  de
informática. 

7.Assuntos para deliberação na reunião do dia  22 de fevereiro de 2019:  Atribuição
para a elaboração das contestações como curador especial: Forenses de 1° grau ou
especializadas.  

Por fm, a coordenadora comunicou que será enviada por e-mail
a presente ata,  bem como, em anexo,  as  regras  citadas  no ponto 2 que tratou da
necessidade de comunicação interna entre os órgãos de atuação. 

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

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA
Coordenadora temática cível

HÉLVIA SOCORRO FERNANDES DE CASTRO
Subcoordenadora temática cível

PRISCILA SALIGNAC MACHADO GAMA
Residente Jurídica
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