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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 4 dias do mês de outubro de 2019, às 14 h, na nova sede da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizada na Avenida André Araújo,
s/n, Bairro Aleixo, Manaus-AM, foi realizada a 14ª reunião da coordenadoria cível.

Pauta:

1.Informações/avisos: 1.1 Metas 4º trimestre; 1.2 Mudança para
o novo prédio da DPE/AM; 1.3 Redesenho da área cível.

2. Assuntos gerais: 2.1 Preenchimento do relatório em casos de
mutirão; 2.2 Semana Nacional de Conciliação; 2.3 Instauração de
IRDR; 2.4 Necessidade de realizar a devida instrução da inicial
em ações de erro médico e/ou violência obstétrica.

3. Matéria deliberativa: não houve. 

4. Adendos: 4.1 Observações teóricas sobre direito de passagem
e ação monitória para auxiliar na prática forense. 

Matérias apresentadas:

1.Informações/avisos: 1.1 Metas 4º trimestre1: a coordenadora informou que (i) os
indicadores para a Inicial Cível continuaram os mesmos do 3º trimestre, só havendo
uma redução em relação à petição inicial, deixando assim as DPACS em patamares
mais homogêneos; (ii) para a unidade Forense Cível de 1º Grau ocorreu redução dos
indicadores, ficando apenas “Atos Judiciais” (o “Atendimento novo/retorno” foi nele
incluído) e “Satisfação do assistido”; (iii) já para as unidades do interior (polos) e as
especializadas em Interesses Coletivos,  Saúde,  Idoso e  Atendimento à Mulher em
situação  de  violência  de  gênero,  foi  acrescentado  um  novo  indicador  “Atuação
Extrajudicial  Coletiva” que  tem  como  ato  no  relatório  “atendimento  coletivo”,
“audiência  pública”,  “inspeção  carcerária”,  “reunião  externa”,  “reunião  interna”,
“termo de ajustamento de conduta” e “visita técnica”; (iv) permaneceram os mesmos
indicadores do trimestre anterior para as especializadas de Consumidor, Fundiário e
para o Forense Cível de 2º Grau; (v) os dias úteis deste novo trimestre foi reduzido,
ficando em 53 dias, contando-se até o dia 19 de dezembro, uma vez que o recesso
judiciário inicia-se no dia 20; (vi) destacou-se que como o cível usa o portal eletrônico

1 Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM, publicado em 7 de outubro de 2019, Ano 5, Edição 1.092, p.7. 
Resolução 31/2019-CSDPE/AM. 
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e não o PG5, fica mais transparente e fácil demonstrar para o Conselho Superior as
modificações necessárias para o trimestre seguinte, pois filtrando o período pelo site
do TJAM, pode-se demonstrar objetivamente porque houve redução, aumento ou não
alcance da meta;  (vii)  após o encaminhamento dos dados apurados pelo Instituto
Áquila quanto a quantidade de atos cadastrados tanto no órgão de atuação quanto no
órgão de execução, referentes ao 3º trimestre, o Conselho Superior verificou de ofício
algumas  inconsistências.  Enviando  também  aos  membros,  através  de  endereço
eletrônico, a planilha de registros dos atos para informarem a existência de outros
equívocos. Tendo sido relatada tal situação à DPLAN que procedeu com a devida
correção. 1.2 Mudança para o novo prédio da DPE/AM: comunicou-se que ainda não
há uma data definida do mês de novembro para ocorrer a mudança da unidade cível
para o novo prédio da Defensoria, localizado na Avenida André Araújo. Todavia já foi
pedido à  DEPLAN que seja  informado o  mais  breve possível,  para que se  possa
comunicar  os  assistidos  com  antecedência.  Sabe-se  apenas  que  o  prédio  vai  ser
inaugurado  no  dia  1º  de  novembro.  1.3  Redesenho  da  área  cível:  por  fim,  foi
informado que já estão ocorrendo as reuniões com a DPLAN para fazer o redesenho
do atendimento inicial cível. Decidindo-se que será realizada uma reunião na casa da
cidadania apenas com as DPACS para tratar desse assunto, no dia 11 de outubro, às
11 horas.  1.3.1 Sugestão:  o dr. Fernando Prestes pontuou que deveria ser criado no
campo  de  ações  a  opção  de  “dívida  ativa”,  tendo  sido  informado  que  já  foi
identificado diversos ajustes que necessitam ser realizados no sistema de relatório,
que passa pela inclusão de ações cíveis mais específicas, porém o pedido será feito
pela  coordenação  após  a  definição  do  novo  fluxo  de  atendimento,  posto  faz-se
necessários adequações também no sistema solar. 

2.Assuntos  gerais:  2.1  Preenchimento  do  relatório  em  casos  de  mutirão:  foi
pontuado que apenas ficou definido pela Corregedoria que (i) no caso de substituição
da  cumulação,  o  membro  que  está  designado  deve  preencher  no  relatório  a
defensoria que está substituindo e que (ii) quanto às ações itinerantes deve-se lançar
tal ato no campo específico existente no relatório. Contudo, ressaltou-se que ainda
não há uma definição quanto a forma de preencher o relatório no caso de mutirões,
por  exemplo,  relacionados  às  questões  da  Lei  Maria  da  Penha.  2.1.1  Sugestão: a
Coordenação  sugerirá  para  a  Corregedoria  que  seja  aberto  um  item no  relatório
denominado “mutirão e/ou designações” a fim de que a contagem dos atos para o
resultado  trimestral  das  metas  se  torne  mais  fidedigna. 2.2  Semana Nacional  de
Conciliação: o dr. Leonardo questionou se (i) para a Semana Nacional de Conciliação
(de 4 a 8 de novembro) ocorrerão designações para auxiliar os defensores lotados nas
defensorias do juizado especial e se (ii) esta atuação valerá para fins de meritocracia.
A dra. Caroline Pereira de Souza, após verificar a Resolução nº 001/2019-CSDPE/AM
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(Consolidada III)2, informou que esta ação já está incluída para a meritocracia. Assim
pedirá apenas para ocorrer a designação de defensores para auxiliar junto às varas do
juizado  cível  na  semana  nacional  de  conciliação,  após  o  envio  de  pauta  pelos
Defensores  dos  Juizados.  2.3  Instauração  de IRDR:  a coordenadora  pontuou que
deve ser marcada uma reunião para tratar melhor sobre o tema trazido na pauta do
mês  de  agosto  (controvérsia  entre  a  competência  do  juizado  especial  da  fazenda
pública e a vara de dívida ativa no julgamento de matéria tributária), já que é assunto
específico de Fazenda Pública,  porém as constantes designações da DAJAI para a
elaboração  dos  recursos  referentes  as  sentenças  de  extinção  sem  mérito,  tem
assoberbado seu órgão de atuação, dificultando inclusive a compilação de dados para
que se instrua o IRDR. 2.4 Necessidade de realizar a devida instrução da inicial em
ações de erro médico e/ou violência  obstétrica:  a dra.  Caroline Pereira  de Souza
recomendou aos núcleos de primeiro atendimento que nas ações de erro médico/
falha na prestação do serviço público de saúde/violência obstétrica, a petição inicial
deve estar instruída com a documentação necessária, como o prontuário médico ou,
pelo menos informar que houve negativa de sua entrega pelo hospital. As defensorias
forenses  acabam que analisam a falta  da  juntada ou da  solicitação de  prontuário
médico por meio de ofício apenas na fase probatória.  Assim, além de elaborar os
quesitos, passa a pedir que a parte junte o prontuário. O que acaba por gerar tumulto
processual e dificultar a realização das perícias, ressalta-se ainda que segundo o CPC
incumbe à parte instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar
suas alegações, só sendo possível a juntada posterior de documentos novos, o que
não é caso, posto que nas ações em que se imputa erro médico o prontuário médico
torna-se documento fundamental para a averiguação escorreita da conduta médica
adotada.
3. Matéria deliberativa: não houve. 

4. Adendos:  4.1 Observações teóricas sobre direito de passagem e ação monitória
para auxiliar na prática forense: o dr. Vitor Kikuda com o fim de auxiliar os demais
defensores na sua atuação, mencionou que (i) seria interessante se a defensoria de
atendimento inicial estudasse sobre a servidão de trânsito, pois cumulando com o
instituto da passagem forçada é possível atrair para o processo a discussão acerca de
matéria possessória e (ii)  que ao invés do ajuizamento de uma ação de cobrança,
poderia se entrar com uma ação monitória, se já houver prova escrita e desde que se

2 Art. 2º Para que os defensores públicos sejam elegíveis ao recebimento da bonificação, é preciso que
os mesmos atendam os critérios abaixo: IV – Atender pelo menos 06 (seis) designações especiais ou
participar de pelo menos 01 (uma) ação, projeto ou programa promovido ou apoiado pela DPE-AM
(Ex.:  Defensoria  Pública  Itinerante,  Semana da Conciliação,  Semana Nacional  Justiça Pela Paz em
Casa,  Entrevistas  em  Rádios,  etc.)  no  trimestre  (Alterado  pela  Resolução  nº  28/2019-CSDPE/AM,
publicada no DOE/DPE em 12.8.2019). 
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respeite  os  demais  requisitos,  evitando-se  assim  o  procedimento  comum,  mais
demorado para a solução da lide. 

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

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA
Coordenadora temática cível

SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA 
Subcoordenadora temática cível
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