
Carta de Apresentação 

 

Olá, colegas Defensores e Defensoras, 

Sou Monique Cruz, defensora pública de 2ª classe, graduada em direito e 

contabilidade pela UFAM, com mestrado em direito ambiental pela UEA. Ingressei na 

Defensoria Pública em fevereiro de 2008. Após passar os 3 anos iniciais em Itacoatiara, 

vim promovida para a capital em 2011, tendo passado pelas áreas de atendimento da 

família, cível e criminal, e, respondido pela 1ª, 2ª, 7ª criminal e 1ª VECUTE  antes de ser 

titularizada em uma vara criminal.  

Atualmente sou titular da 7ª vara criminal e respondo pelas ações criminais da Vara 

especializada do Meio Ambiente. Sou idealizadora e coordenadora do projeto 

“Defensoria Consciente”, desde 2015, e, em parceria com as estimadas colegas 

defensoras Dâmea Mourão e Juliana Lopes, idealizadora e coordenadora do projeto 

“Ensina-me a sonhar”, desde o início do corrente ano.  

Em 2015, fui presidente da comissão de fiscalização do FUNDPAM onde tive a 

oportunidade de levantar a real situação do fundo que, naquela época, não 

possibilitava a utilização efetiva dos valores arrecadados por total falta de controle, 

pois se sabia apenas o valor que chegava à conta vinculada ao FUNDPAM, mas não se 

sabia se aquele valor era realmente o devido à DPE, fato que impossibilitava a nossa 

instituição de realizar projeções sobre futuros valores que seriam arrecadados.  

Naquele momento pude mapear e cruzar os dados dos cartórios com os valores 

depositados na conta do fundo, constatando que muitos cartórios não depositavam 

valor algum para nossa instituição, sendo que tampouco tínhamos acesso às 

informações cartorárias para checar se os valores que estavam sendo depositados 

correspondiam aos valores devidos, ou se estavam a menor.  

Por este motivo, propus a visita da comissão da DPE ao TJAM para verificarmos como 

era realizada a fiscalização daquela instituição sobre o seu fundo. Face a 

impossibilidade de o TJAM oportunizar o acesso aos dados arrecadatórios dos 

cartorários para a DPE, vislumbramos a possibilidade de celebração de um acordo que 



possibilitou a garantia do pagamento efetivo do valor devido ao FUNDPAM daquele 

momento para frente.  

Assim foi celebrado um convênio com o TJAM onde o valor devido ao FUNDPAM 

passou a ser discriminado no sistema de selos do Tribunal, sendo que para o cartório 

emitir qualquer selo de justiça, automaticamente seria discriminado e descontado o 

valor devido ao fundo do TJAM e ao FUNDPAM. A partir de então, passamos a ter 

certeza do valor arrecadado e podemos passar a fazer projeções e a utilizar a 

integralidade dos recursos do fundo para investimentos e pagamento de despesas de 

custeio em momentos de crise.  

Em 2015, candidatei-me para o Conselho de nossa instituição tendo ficado na posição 

de 2º suplente. 

No próximo dia 30/11/17, coloco-me à disposição para representar de forma isenta 

interesses dos colegas defensores, independente de classe, além dos interesses para o 

crescimento de nossa instituição, contribuindo com a experiência adquirida no 

exercício diário da profissão e com a proposição de ideias possíveis que melhorem 

nosso trabalho, além de contribuir com a transformação da vida de nossos assistidos 

por meio de nossa atuação.   


