
Coordenadoria temática cível 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 25 dias do mês de agosto de 2017, na sede administrativa da
Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  foi  realizada  a  reunião  mensal  da
coordenadoria cível.

Estavam presentes os seguintes Defensores públicos:

Adriana Monteiro de Castro Martins
Ariosto Lopes Braga Neto 
Caroline Pereira de Souza
Christiano Pinheiro da Costa
Dâmea Mourão Telles de Menezes
Hélvia Socorro Fernandes de Castro
Juliana Inoue Mariano
Luiz Maurício Oliveira Bastos
Manuela Cantanhede Veiga Antunes
Maria Domingas Gomes Laranjeiras
Nairo Aguiar Cordeiro
Raimundo Sérvulo Lourido Barreto
Rosimeire de Oliveira Barbosa
Suelen Paes dos Santos Menta
Vitor Kikuda

Pauta:
1. Apresentação da coordenação/coordenadora;
2.  Necessidade  do  estreitamento  da  comunicação  entre  os

defensores públicos de atendimento e forenses;
3. Estrutura das unidades (estagiários/residentes)
4. Relatório – preenchimento adequado e inclusão de novos atos

(despacho com o juiz – sugestão do Vítor; termo de ciência);
5. Recomendação de que se identifque nas peças o número das

defensorias – órgão de atuação (a ideia da administração superior é padronizar as
peças da defensoria – mesma fonte, letra, espaçamento);

6. Defnição da agenda de reunião (data da próiima reunião);
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Deliberações:

1. Estagiários – Dr. Ariosto pontua que seu estagiário Henrique
está prestes a sair da Defensoria Pública Especializada em Atendimento Fundiário, o
que  poderá  onerar  o  serviço  nesta  unidade.  Solicita,  assim,  a  lotação  de  novo
estagiário;

2. Servidores –  Os Defensores Públicos da Casa da Cidadania
pontuaram que o serviço da Secretaria da Casa da Cidadania está prejudicado por
falta de pessoas para realizar, por eiemplo, digitalizações e envio de documentos;

3. Motoristas –  Os Defensores Públicos da Casa da Cidadania
solicitam a disponibilização de motorista para esta unidade ou, ainda, que seja feito
sistema  de  rodízio  entre  os  motoristas  a  serem  disponibilizados  para  a  unidade,
tendo em vista que está ocorrendo acúmulo de documentos para envio.

Neste  ponto,  o  Dr.  Vitor  Kikuda  sugeriu  a  possibilidade  de
terceirização do serviço, com a disponibilização de  motoboy para fazer a entrega de
documentos;

4. Relatórios – Dra. Caroline solicita que os Defensores orientem
seus  servidores  para  preenchimento  adequado  dos  relatórios,  para  que  sejam
contabilizados os atos realizados.  A sugestão do Dr.  Vitor é  de incluir atos como
despachos com o juiz,  termos de ciência,  decisão parcial.  Dr.  Raimundo sugere a
inclusão de ato de “diligências” junto às Varas (entrega de espelhos, etc). Dra. Suelen
sugere a padronização dos atos, para que, conhecendo o trabalho de cada unidade, os
atos possam ser contabilizados de forma uniforme entre as unidades;

5.  Próton  –  Os  Defensores  pontuam  que  os  processos  cujos
atendimentos foram realizados na Casa da Cidadania não podem ser movimentados
pelas Defensorias Forenses Cíveis se forem arquivados.

Dra. Caroline sugeriu a criação de um perfl global das Forenses
para recebimento dos processos, cujo acesso deverá ser disponibilizado para todas as
Forenses Cíveis. 

Dra. Manuela sugere que os Defensores das DPAC’s aguardem
a distribuição  do  processo  judicial  para  descobrir  a  Vara  e,  consequentemente,  a
Defensoria correspondente para, somente então, tramitar para a Defensoria Forense
Cível competente. 
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Dr. Vitor sugeriu a confguração do próton para que, ao lado da

unidade (por eiemplo, “Defensoria Pública Forense Cível”), conste as varas de sua
atribuição. 

Em seguida,  Dra.  Rosimeire  pontuou que o  Próton  não  gera
relatório  automático  das  diligências,  o  que  vem  gerando  trabalho  dobrado
(preenchimento do Próton + relatório);

6.  Segurança  –  Dr.  Ariosto  pontua  que  os  servidores  e
Defensores  não  possuem  segurança  na  Casa  da  Cidadania,  razão  pela  qual  não
podem  fcar  após  o  fm  do  eipediente.  Dessa  forma,  sugeriu  o  pagamento  de
adicional para o servidor Gilson para que fque além do horário, permitindo, assim,
que os Defensores possam dar continuidade aos trabalhos após 14h;

7. Telefones – Dra. Suelen sugere que seja registrado em todos
os locais possíveis os telefones dos assistidos, possibilitando, assim, a comunicação de
atos (audiências, etc.) e evitando o custo de deslocamentos.

Além  disso,  solicita  que,  em  caso  de  encaminhamento  de
assistido para a unidade, seja comunicado o Defensor via telefone/e-mail, quando não
houver a necessidade de enviá-lo para atendimento presencial, tendo em vista que,
muitas vezes, este não encontra a unidade;

8. Disk Defensoria (129) – Dra. Caroline pontua a demora para
o encaminhamento dos assistidos pela Sede, devido ao trâmite interno (Gabinete –
DAJAI – Gabinete), o que pode causar perda de prazos. Dessa forma, sugere que o
Disk Defensoria tenha servidor lotado na sede para proceder ao encaminhamento
imediato para a unidade correspondente.

9. Petições – Dra. Caroline ressalta a importância de especifcar
no cabeçalho da petição a Defensoria Pública atuante, para facilitar a intimação no
portal eletrônico – eSAJ ou a comunicação entre os Defensores (em caso de erro na
intimação);

10.  Juizado  –  Foi  defnido  que  pode  protocolar  as  ações
diretamente nos Juizados das Fazendas Públicas, tendo em vista que já foi instalado;

11.  Honorários  da  DPE  –  Dra.  Caroline  pontua  que  o
cumprimento dos honorários deve ser feito junto com o cumprimento de sentença.
Qualquer problema com os honorários, deverá ser comunicada a Defensoria Pública
de  Honorários,  de  atribuição  do  Dr.  Thiago  Nobre  Rosas  (e-mail:
dhp@defensoria.am.gov.br);
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12.  Atuação  dos  membros  da  Defensoria  –  Dra.  Caroline

pontua que há casos em que os membros atuam em processos que não são de sua
atribuição. Nesses casos, ressalta a importância de comunicar o Defensor atuante no
processo;

13. Encaminhamento – Dr. Christiano ressalta que, em casos de
encaminhamento  de  assistidos  para  outras  unidades,  não  colocar  a  medida  que
deverá  ser  adotada,  uma  vez  que  isso  ainda  passará  por  análise  do  Defensor
competente;

14. Parte com advogado – Dra. Maria Domingas ressalta que os
membros  não  devem  atuar  em  processos  em  que  a  parte  já  tenha  constituído
advogado nos autos,  salvo se este tiver renunciado ao mandato ou se o assistido
proceder à revogação dos poderes a ele conferido.

Por  conseguinte,  os  Defensores  sugerem  que  seja  analisado
quando houve a última manifestação do advogado nos autos e que haja tentativa de
entrar  em  contato  com  o  advogado,  antes  de  iniciar  a  atuação  no  processo,
respaldando, assim, a Instituição. 

Além  disso,  Dr.  Vitor  sugere  que  sejam  realizadas  todas  as
diligências para encontrar o advogado e, não obtendo êiito, que seja feita declaração
do assistido autorizando a DPE a requerer a revogação do mandato;

15.  Agenda de reuniões  –  os Defensores  Públicos  acordaram
que  a  reunião  deverá  ocorrer  a  cada  2  (dois)  meses  e,  em havendo  necessidade,
deverá ser acordada data para reunião.

Em  seguida,  os  Defensores  acordaram  a  data  da  próiima
reunião, a ser realizada no dia 27/10/2017, às 9:00h (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

ADRIANA MONTEIRO DE CASTRO MARTINS
Defensora Pública
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ARIOSTO LOPES BRAGA NETO 
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

LUIZ MAURÍCIO OLIVEIRA BASTOS
Defensor Público

MANUELA CANTANHEDE VEIGA ANTUNES
Defensora Pública

MARIA DOMINGAS GOMES LARANJEIRAS
Defensora Pública

NAIRO AGUIAR CORDEIRO
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Defensor Público

RAIMUNDO SÉRVULO LOURIDO BARRETO
Defensor Público

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARBOSA
Defensora Pública

SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA
Defensora Pública

VITOR KIKUDA
Defensor Público
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