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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 31 dias do mês de maio de 2019, na sede da Defensoria
Pública  Forense  Cível  de  1º  Grau,  localizada  na  Rua  São  Luiz,  Nº  432,  Bairro
Adrianópolis,  Manaus-AM  –  CEP  69057-250, foi  realizada  a  10ª reunião  da
coordenadoria cível.

Pauta:

1. Informações/avisos: 1.1 Segurança do estacionamento interno
do prédio da unidade de atendimento forense cível (Rua São
Luiz); 1.2 Envio de memorando ao DPG.
2. Assuntos gerais:  2.1 Atualização cadastral dos assistidos; 2.2
Pedidos  feitos  na  inicial  e  insatisfação  dos  assistidos;  2.3
Encaminhamento.
3. Matéria deliberativa: não houve.
4.  Adendos:  4.1  Solicitação de  providência;  4.2  Atendimentos
em processos de violência obstétrica.

Matérias apresentadas:

1.  Informações/avisos: 1.1  Segurança  do  estacionamento  interno  do  prédio  da
unidade  de  atendimento  forense  cível  (Rua  São  Luiz):  foi  comunicado  pela
coordenadora que após a  reunião com o Coronel  Corrêa,  na qual  foram trazidos
como sugestões (i) fechamento do portão interno de estacionamento às 8h30min e (ii)
a possibilidade de instalação de um portão elétrico, com a finalidade de garantia da
proteção  dos  membros  e  servidores,  a  Diretoria  Administrativa  por  meio  de
memorando  acatou  a  primeira  sugestão,  solicitando  que  os  Defensores  ao
estacionarem  seus  veículos,  após  8h30min,  mantivessem  os  portões  devidamente
fechados.  Todavia,  com  relação  à  segunda  sugestão  a  DA  informou  acerca  da
impossibilidade do atendimento do pedido de instalação de um portão elétrico, tendo
em vista que a transferência da Unidade Cível ocorrerá em breve. Considerando tais
manifestações,  foi  enviado  memorando  pela  Coordenação,  comunicando  que  o
fechamento do portão não se mostra uma medida efetiva para preservar a segurança,
bem  como  que  as  solicitações  feitas  são  recorrentes  indeferidas  sempre  sob  a
justificativa de que haverá a mudança para o novo prédio, sem contudo estimarem
data  provável  para  tanto. Em  concordância  com  a  resposta  encaminhada  pela
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coordenadoria  temática,  os  defensores  presentes  entenderam  não  ser  viável  o
fechamento  dos  portões.  Sugestão:  o  Dr.  Vitor  Kikuda  sugeriu  como  medida
preventiva de proteção que um dos servidores da recepção ficassem monitorando as
imagens da  câmera de segurança já instaladas no prédio. 1.2 Envio de memorando
ao  DPG:  em  razão  do  assunto  trazido na  reunião  do  mês  de  abril  acerca  da
necessidade de estruturação dos órgãos de atuação foi encaminhado memorando ao
Defensor  Geral  contendo  as  seguintes  sugestões:  (i)  abertura  do  concurso  de
remoções  de  membros  para  os  Juizados  Cíveis,  em  virtude  da  situação  crítica
vivenciada; (ii) nomeação de servidores  do concurso público (área de apoio/ 2017)
para compor o quadro de serviço auxiliar dos órgãos de atuação, especialmente dos
Juizados Especiais e das especializadas (fundiário e consumidor) e a convocação de
residentes jurídicos; (iii) buscar medidas a fim de padronizar a estrutura de apoio dos
órgãos  de  atuação  que  possuem  as  mesmas  atribuições,  sendo  permitida  uma
estrutura diferenciada apenas em casos excepcionais e de forma justificada. 

2.  Assuntos  gerais: 2.1  Atualização  cadastral  dos  assistidos: em  virtude  da
recorrente  falta  de  comunicação  com  os  assistidos  pela  mudança  de  telefone  e
endereço e como forma de evitar sentenças de improcedência (fazendo coisa julgada
material) ou sem resolução do mérito (abandono da causa), foi elaborado e tem sido
implementado pela 11ª a 13ª Vara de Fazenda Pública um formulário de atualização
cadastral para ser preenchido quando houver o atendimento dos assistidos. Assim,
como sugestão, segue em anexo o modelo de atualização cadastral. 2.2 Pedidos feitos
na inicial e insatisfação dos assistidos:  tem sido observado pela unidade forense
cível  que  os  assistidos  demonstram-se  por  vezes  insatisfeitos  com  os  pedidos
constantes  na  inicial,  porque  não  concordam  com  o  valor  dos  danos  morais,  foi
deixado de pedir algo que eles pretendiam ou foi pleiteado algo que não queriam.
Deste modo, se faz necessária uma atenção maior quanto aos esclarecimentos a serem
dados pelo atendimento inicial. Sendo sugerido pela coordenação que seja registrado
no Próton os requerimentos inicialmente pretendidos pelo assistido, bem como os
valores de danos morais que almejam e que seja informado que o defensor realizará a
análise, com a assinatura do assistido comprovando que foi devidamente informado.
Ressaltando-se que a viabilidade do valor será baseada em parâmetros acolhidos pela
jurisprudência,  a  fim  de  se  evitar  pretensões  indenizatórias  em  valores
desarrazoados. Merecendo atenção o fato de que em alguns casos não se pede danos
materiais ou estéticos quando é nitidamente cabível.  Sugestão:  o Dr. Vitor Kikuda
sugeriu que os membros salvassem as decisões procedentes quanto a danos morais,
para serem compartilhadas e auxiliarem o atendimento inicial a fim de que tenham
parâmetros de quanto pedir no ajuizamento de novas ações em matérias iguais ou
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semelhantes.  2.3 Encaminhamento: foi frisado que o encaminhamento de assistidos
para  outro  órgão  de  atuação  precisa  ter  a  assinatura  de  um  defensor,  não
necessariamente do defensor titular.

3. Matéria deliberativa: não houve.

4.Adendos: 4.1 Solicitação de providência:  após a Dra. Maria Domingas informar
que apenas a 2ª Câmara Cível do TJAM tem intimado pessoalmente a Defensoria das
sessões de julgamento, a coordenadora ficou de encaminhar esta situação ao Defensor
Geral para que seja encaminhado um ofício aos presidentes da 1ª e 3ª Câmara para
que possam proceder às intimações.  4.2 Atendimentos em processos de violência
obstétrica: foi observado pelos defensores que nos casos de mulheres vítimas de V.O
seria  prestado  um  melhor  atendimento  se  houvesse  a  intervenção  de  assistentes
sociais e/ou psicólogos e se fosse realizado este contato por pessoa do sexo feminino
para que sintam mais confortáveis ao relatar o ocorrido. Assim a coordenação ficou
de analisar uma forma de ser prestado um atendimento mais humanizado. 

Por fim, a coordenadora comunicou que será enviada por e-mail
a presente ata.

 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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