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 RECOMENDAÇÃO nº 01/2020 DA COORDENAÇÃO TEMÁTICA DA ÁREA CÍVEL 

A COORDENADORA TEMÁTICA DA ÁREA CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO AMAZONAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 70,
incisos I, II, VIII da Resolução nº 001/2013-CSDPE/AM – Regimento Interno da Defensoria
Pública do Estado do Amazonas; 

CONSIDERANDO  que  compete  aos  Defensores  Públicos  Coordenadores  organizar,
dirigir, orientar e supervisionar as atividades desenvolvidas pelos Defensores Públicos que
atuem em suas  áreas,  baixando normas procedimentais  que considerem importantes  e
necessárias para o correto cumprimento da missão constitucional da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  uniformizar  a  atuação  institucional  através  da
padronização  das  peças  técnico  processuais,  levando  em  consideração  as  análises  do
Código de Processo Civil,  bem como da doutrina e jurisprudências mais modernas, no
intuito  de  auxiliar  os  Defensores  Públicos  e  toda  equipe  de  apoio  a  oferecerem  um
atendimento  e  acompanhamento  processual  com  mais  qualidade  e  a  evitar  eventuais
prejuízos aos assistidos; 

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  complementar  a  Recomendação  nº.  01/2018
publicada no Diário Oficial da Instituição, no dia 27 de setembro de 2018, na edição nº
850/2018, em razão de novas questões que foram apresentadas e deliberadas nas reuniões
mensais  com  o  intuito  de  aprimorar  a  organização  interna  da  instituição  e  o  serviço
prestado aos usuários; 

RESOLVE 

Apresentar  as  seguintes  recomendações  para  os  órgãos  de  atuação  da  área  cível  da
DPE/AM:

1.  Recomenda-se aos  defensores  públicos  em atuação perante os  órgãos  de postulação
inicial  que  seja  ressaltada  a  necessidade  de  prioridade  na  tramitação  das  ações  que
envolvam pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

JUSTIFICATIVA: Foram detectadas demandas em que o assistido possui sérios problemas
de  locomoção,  como  paraplegia,  mas  não  houve  o  requerimento  de  prioridade  na
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tramitação com fundamento no art. 9º, VII da Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com
Deficiência.1

2. Recomenda-se aos  defensores  públicos  em atuação perante os  órgãos  de postulação
inicial que,  nas ações de erro médico,  falha na prestação do serviço público de saúde ou
casos  de  violência  obstétrica,  a  petição  inicial  esteja  instruída  com  a  documentação
necessária, como o prontuário médico. Na impossibilidade, informar no corpo da peça que
apesar do envio de ofício, houve a negativa de sua entrega pelo hospital/maternidade ou
que não houve recebimento de resposta. Junto a isso, acrescentar um tópico requerendo a
distribuição dinâmica do ônus da prova, com base no art. 373, §1º e §2º, CPC, em razão da
hipossuficiência técnica do assistido, para que passe a ser da parte ré o ônus de provar que
a conduta adotada pela equipe médica foi adequada, conforme já deferido pelo TJAM no
julgamento  dos  agravos  de  instrumentos  de  n.  4003408-50.2017.8.04.00002 e  4002635-
34.2019.8.04.00003em favor da Defensoria Pública. 

JUSTIFICATIVA: O  prontuário  médico  é  necessário  para  a  elaboração  dos  quesitos  e
depois  para  a  confecção  do  laudo  pericial,  sendo documento  fundamental  para  a
averiguação escorreita da conduta médica adotada.  Ocorre que na sua falta, o órgão de

1 Art.  9º,  VII,  Lei  13.146/2015-   A pessoa com deficiência  tem direito  a  receber  atendimento  prioritário,
sobretudo com a finalidade de: tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for
parte ou interessada, em todos os atos e diligências. 

2 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE
O  ENCARGO  NÃO  SEJA  IMPOSSÍVEL  OU  EXCESSIVAMENTE  DIFÍCIL.  DECISÃO  REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se dos §§ 1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil
que, ao analisar o caso concreto, o magistrado pode redistribuir o ônus da prova, desde que tal encargo não
seja impossível ou excessivamente difícil; 2. O § 1º e 2º do artigo 373 do Código de Processo Civil instituiu, no
âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo
de quem está em melhores condições de produzi-la, levando em consideração as condições concretas do
processo  judicial.  Decisão  reformada;  3.  Recurso  conhecido  e  provido. (Terceira  Câmara  Cível,
Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de publicação: 14/05/2018).

3 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO
ART. 373, § 1.º DO CPC/15. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E, NO
MÉRITO, PROVIDO. - O parágrafo primeiro do artigo 373 se trata de exceção à regra geral da distribuição
estática do ônus da prova, na qual se permite a consagração, no âmbito legislativo e judicial, da Teoria da
Dinâmica do Ônus Probatório, quando presentes certas circunstâncias, entre as quais está a hipótese de uma
das partes estiver em melhores condições de produzir a prova que a outra. - É o entendimento pacificado
pelo Superior Tribunal de Justiça de que é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus
da prova, é dizer, o ônus poder recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as
circunstâncias do caso concreto. - É sabido que a responsabilidade do Estado, nesse caso, é objetiva, de forma
que para afastá-la é preciso demonstrar a culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou que seu agente não
concorreu de qualquer modo para o resultado (Teoria do Risco Administrativo). - Agravo de instrumento
conhecido e,  no mérito, provido. Decisão reformada. (Primeira Câmara Cível,  Relator:  Anselmo Chíxaro,
Data de publicação: 18/02/2020).

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/49550045/art-3-inc-ix-da-lei-13146-15
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atuação  forense  necessita  enviar  ofício  requisitando  tal  documentação,  o  que gera  um
tumulto processual na fase probatória, além do risco de não serem aceitos pelo juízo por
não se tratarem de provas novas, conforme autoriza o art. 435 do CPC. 

3.  Recomenda-se aos  defensores  públicos  em atuação perante os  órgãos  de postulação
inicial que,  nas ações de erro médico,  falha na prestação do serviço público de saúde ou
casos  de  violência  obstétrica,  verifiquem  com  mais  cautela  o  prontuário  e  outros
documentos  médicos  que  serão  juntados,  para  que  estejam  condizentes  com  os  fatos
narrados na inicial. 

JUSTIFICATIVA: A análise diligente da documentação, a fim de estar em conformidade
com a narrativa fática da inicial, é necessária para que não ocorra eventual condenação em
multa por litigância de má-fé, em razão de ser considerada pelo juízo como tentativa de se
alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC). 

4.  Recomenda-se aos  defensores  públicos  em atuação perante os  órgãos  de postulação
inicial que,  nas ações de erro médico,  falha na prestação do serviço público de saúde ou
casos de violência obstétrica que envolvam demora na realização do parto, indiquem como
parte autora não apenas a criança, mas também sua genitora.

JUSTIFICATIVA: A demora injustificada na realização do parto gera tanto danos morais e
materiais (pensionamento mensal) à criança, ocasionando sequelas devido ao sofrimento
fetal,  quanto  à  parturiente,  pela  dor,  angústia  e  tristeza  que  afetaram seu  patrimônio
moral, mesmo que nela não tenham ocorrido danos físicos. 

5.  Recomenda-se aos  defensores  públicos  em atuação perante os  órgãos  de postulação
inicial  que,  nas  ações  envolvendo  responsabilidade  civil,  tendo  como  consequência  o
falecimento dos pais ou dos filhos, seja analisado o cabimento do dano material, devido na
forma de pensionamento mensal. 

JUSTIFICATIVA:  A  análise  da  pretensão  indenizatória  em  casos  de  ações  de
responsabilidade civil, não deve ser limitada ao pedido de indenização de danos morais,
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pois de acordo com a jurisprudência dominante4, os filhos ou genitores sobreviventes têm
direito ao recebimento de pensão mensal. 

6.  Recomenda-se  aos  defensores  públicos  em  atuação  nos  órgãos  que  tenham  como
atribuição a interposição do recurso de apelação que, quando forem interpô-lo em favor de
interesse  do  assistido  e  tiver  a  sentença  determinado  o  pagamento  de  honorários
sucumbenciais  à  Defensoria  Pública  em valor  irrisório,  seja  aberto  um tópico  pedindo
também a reforma,  no tocante à majoração dos  honorários.  No entanto,  se  o  interesse
recursal for apenas em relação à verba honorária, deve-se realizar o encaminhamento da
intimação da decisão para o setor de honorários, que irá interpor o recurso. 

JUSTIFICATIVA: Os  juízes  têm condenado a  parte  sucumbente em honorários  para  a
Defensoria Pública em valor muito baixo, levando em conta o proveito econômico obtido
ou valor atualizado da causa, mas sem levar em consideração os requisitos do art. 85, §2º e
seus  incisos  CPC5.  Deste  modo,  deve  ser  requerida  a  majoração  do  valor  concedido

4 ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS.
FILHO.  PENSIONAMENTO.  COMPROVAÇÃO  DO  EXERCÍCIO  DE  ATIVIDADE  REMUNERADA DA
VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado
pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois
terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e
cinco) anos de idade. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de
cujus  não  exerça  atividade  remunerada,  porquanto  presume-se  a  ajuda  mútua  entre  os  parentes.  Essa
solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos
ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4.
Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp. 1.603.756/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe
12.12.2018). (grifos nossos)

AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INDENIZAÇÃO. MORTE. CRIANÇA. ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 7
DO STJ. DANOS MATERIAIS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE
DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que a responsabilidade pelo evento danoso pertence
tanto a empresa de energia, quanto a empresa de telefonia. Assim, o acolhimento da pretensão recursal, para
afastar a responsabilidade da empresa de telefonia ora recorrente pelo evento danoso demandaria a alteração
das  premissas  fático-probatórias  estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido,  com  o  revolvimento  das  provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do
STJ. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de
pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito,
independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. 3. Agravo
interno não provido (AgInt  no AREsp.  1.419.241/RS,  Rel.  Min.  LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe  23.5.2019).
(grifos nossos)

5 § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
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observando-se os critérios contidos no dispositivo mencionado. 

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA
     Defensora Pública 

(COORDENADORA CÍVEL)

        SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA 
                                                                 Defensora Pública 

                  (SUBCOORDENADORA CÍVEL)
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