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ATA DA SEXTA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos  30  dias  do  mês  de  novembro  de  2018,  na  sede
administrativa  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  foi  realizada  a  6ª
reunião da coordenadoria cível.

Pauta:

1. Informação sobre a alteração da Resolução 021.14-CSDPE.
2.  Mudanças  no  Atendimento  inicial.  2.1  Atendimento  inicial
cível  e  não  suporte  do  DISK;  2.2  Atendimento  inicial
consumidor  e  fundiário;  2.3  Documentação  informada  pelo
DISK (simplificação); 2.4 Encaminhamento por outro órgão de
atuação  da  mesma  unidade;  2.5  Encaminhamento  por  outro
órgão de atuação de unidade distinta.
3. Sorteios e comparecimento nas reuniões da coordenação.
4.  Informações  trazidas  pela  Corregedoria.  4.1  Campanha  de
boas práticas; 4.2 Parametrização dos relatórios.
5. Calendário das reuniões da coordenação cível do ano de 2019.
6. Encaminhamento de artigo informativo.
7. Levantamento de dados a responder.
8.Acréscimo na pauta. 

Matérias apresentadas e deliberadas:

1.Informação sobre a alteração da Resolução 021.14-CSDPE:  a Dra. Caroline
Pereira de Souza, a pedido da secretaria do Conselho, informou que as suges-
tões  acerca da proposta de alteração da Resolução 021.14, devem ser encami-
nhadas pelos defensores até o dia de hoje (30/11) ao endereço eletrônico do
Conselho, já que  no dia, 05/12/18, ocorrerá a reunião em que começará a ser
discutida as alterações. Sendo consignado que inobstante o prazo final estabe-
lecido, as sugestões podem ser manifestadas no dia da reunião. 1.1 Sugestão:
mudança  de  núcleo  (pedido a  ser  repassado para  o  DPG): a  Dra.  Juliana
Inoue Mariano sugeriu que ocorresse a mudança do núcleo de Atendimento
da Unidade Forense do Juizado Especial  Cível,  que hoje está localizado no
PAC do Shopping Cidade Leste, para o PAC do Sumaúma Park Shopping na
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Zona Norte, já que este se encontra mais próximo do Fórum Desembargador
Lúcio Fonte de Rezende (Zona Norte), facilitando assim o deslocamento dos
assistidos e estagiários. 

2.Mudanças no Atendimento inicial. 2.1 Atendimento inicial cível e não su-
porte do DISK: em ato contínuo a coordenadora informou que por uma ques-
tão contratual a DPLAN e a equipe do Áquila começaram a implementar um
novo fluxo no cível. No entanto, foi detectado um problema técnico: o não su-
porte do DISK. Com isso a implementação do novo modelo de agendamento
(que as DPACS sejam agendadas pelo DISK) foi suspensa até a aquisição e ins-
talação da nova central Telefônica e contratação de novas linhas telefônicas
(previsão para maio de 2019). Assim, ocorrerá o retorno do agendamento pela
própria Unidade a partir do dia 30/11/2018, sendo 5 vagas disponíveis por dia,
de segunda a quinta-feira, por DPAC. 2.2 Atendimento inicial consumidor e
fundiário:  foi comunicado que nesta semana foi iniciado o agendamento do
atendimento inicial do fundiário e do consumidor pelo DISK 129 e que o funci-
onamento dentro da unidade será pelo Cadastro no Próton e chamada do as-
sistido pela TV. 2.3 Documentação informada pelo DISK (simplificação): em
sequência foi avisado que será dado um treinamento aos atendentes para que a
documentação informada pelo DISK seja simplificada. Deste modo, foi esclare-
cido que o assistido será informado a comparecer à Unidade da DPE no dia e
horário agendado,  munido das cópias da documentação básica (RG, CPF e
comprovante de residência), além das cópias de todos os documentos que pos-
suir para aprovar a alegação. 2.3.1 Sugestão: o Dr. Vitor Kikuda indicou a pos-
sibilidade de se pensar no WhatsApp como uma ferramenta específica para re-
alizar a comunicação com o assistido sobre a documentação necessária. Neste
ponto, a Dra. Caroline ressaltou que no Solar (novo sistema a ser implantado
em substituição ao Próton) vai haver uma lista de contatos dos assistidos, a fim
de ser enviada por SMS ou WhatsApp a lista de documentos, bem como a data
e hora do agendamento. 2.4 Encaminhamento por outro órgão de atuação da
mesma unidade:  se durante o atendimento for identificada a necessidade de
encaminhamento do assistido por outro órgão de atuação da mesma unidade,
devido ao equívoco no enquadramento da demanda pelo atendimento inicial,
deverá ser encaminhado à Recepção e realizar a inclusão do assistido na fila de
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atendimento do mesmo dia (o ideal). 2.4.1 Sugestão: o Dr. Nairo Aguiar Cor-
deiro sugeriu que não seja simplesmente feito o encaminhamento do assistido
para a unidade, mas que se faça um termo de atendimento com cadastro e co-
leta dos documentos, para assim ser realizada a devida tramitação.  2.5 Enca-
minhamento por outro órgão de atuação de unidade distinta:  neste caso foi
avisado que a demanda do assistido será registrada nos bancos de dados da
Defensoria (Próton/Solar), que o encaminhamento será formalizado através de
memorando  para o órgão competente e após, este deverá realizar o agenda-
mento como retorno, de acordo com a disponibilidade da agenda. Se for prazo
já em andamento, será diferente. 2.5.1 Manifestação: a coordenadora observou
que tal mudança significará que o assistido não precisará ligar novamente para
o DISK a fim de ser reagendado. Será feito o encaminhamento por memorando
e verificado se há como atendê-lo na unidade certa, no mesmo dia que já tinha
sido agendado pelo DISK (se houver uma margem) ou lhe será informado uma
data mais próxima, com horário e endereço. 2.5.2 Sugestões: dentro deste as-
sunto o Dr. Vitor Kikuda questionou como se procederia o agendamento nos
casos urgentes ou com prazos em andamento. Observando que não se pode
deixar que os atendentes decidam o que será enquadrado como urgência ou
não, devendo ser algo padronizado. Em seguida, o Dr. Ricardo Queiroz de Pai-
va, sugeriu que fosse deixada uma margem para atender os casos urgentes. De
forma, a orientar os atendentes que eventualmente virão casos em que o assis-
tido dirá que há urgência. Devendo assim, ser realizado normalmente o agen-
damento, mas dizendo ao assistido que poderá ir direto na unidade (terá uma
margem para atender fora da agenda) e ficará a critério do defensor analisar se
há mesmo urgência no caso. Já a sugestão trazida pelo Dr. Vitor Kikuda foi a
de que todo núcleo seja obrigado a ter um atendimento de urgência, fazendo
uma triagem, na qual o defensor tem que estar obrigado a verificar se é urgen-
te ou não o caso, e não o funcionário dizer para o assistido que qualquer aten-
dimento só é feito mediante agendamento (como ocorre atualmente) ou deixar
a escolha do assistido que vá direto à unidade conversar com o defensor com-
petente. 2.5.3 Manifestação: a Dra. Carol avisou que será realizado um treina-
mento com os servidores do atendimento inicial pela equipe do Áquila a fim
de ajustar essas questões. 
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3. Sorteios e comparecimento nas reuniões da coordenação:  a coordenadora
avisou que a partir do ano de 2019, somente participarão dos sorteios para
congressos e eventos em geral, os defensores que se fizerem presentes nas reu-
niões da coordenação cível, na qual as atas serão encaminhadas para o gabine-
te.

4. Informações trazidas pela Corregedoria. 4.1 Campanha de boas práticas: a
Dra. Melissa Credie Borborema, corregedora-geral da DPE/AM, distribuiu um
questionário para ser respondido pelos defensores a fim de juntamente com a
Aquila e a DEPLAN através de uma campanha de boas práticas com os servi-
dores, tentar verificar os problemas em cada unidade, visando trabalhar com a
orientação e prevenção. Após, os questionários devem ser enviados à coorde-
nadoria cível até o dia 07/12, para que seja elaborado um relatório. 4.2 Parame-
trização dos relatórios: também foi informado que as coordenações temáticas
da DPE vão viabilizar algumas respostas para a Corregedoria, com o fito de
ser realizado um esboço da questão da parametrização dos relatórios, em ja-
neiro. E após, verificar se eventualmente poderá já ser apresentada a minuta
sobre o adicional de meritocracia ao Conselho Superior.

5. Calendário das reuniões da coordenação cível do ano de 2019: a coordena-
dora avisou que será anexada junto a presente ata o calendário das reuniões da
coordenação cível do ano de 2019, com a ressalva de que será bimestral, sem-
pre na última sexta do mês e no auditório da sede administrativa da DPE.

6. Encaminhamento de artigo informativo: em sequência foi comunicado que
será enviado por e-mail um artigo escrito pelo doutrinador Sérgio Cavalieri Fi-
lho intitulado “A responsabilidade médica e o dever de informar” para que
seja melhor analisada acerca da necessidade de alegar na inicial uma violação
ao dever de informação e não apenas erro médico de forma genérica.

7.Levantamento de dados:  foram apresentadas duas perguntas a serem res-
pondidas pelos defensores acerca da importância do serviço prestado por as-
sistente social  e psicólogo juntamente à Defensoria.  Foi  deliberado entre os
presentes que antes da resposta dos defensores, deve haver um mapeamento e
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informações prestadas por estes profissionais no sentido de como podem ofe-
recer melhorias e auxílio junto ao serviço da DPE. 

8. Acréscimo na pauta: o Dr. Vitor Kikuda trouxe os seguintes temas para se-
rem acrescentados: 8.1 Demandas sobre exclusão de conteúdo da internet: em
demandas que tratem de exclusão de conteúdo da internet deve haver uma
maior cautela na hora de elaborar a petição, tendo em vista que há requisitos
específicos.  Além do cuidado de se estabelecer uma fundamentação padrão
nestes casos, em respeito à lei do marco civil na internet. 8.2 Ação Revisional
de fatura: nestas ações deve-se ter atenção quanto a média de consumo e não
apenas com a alteração do valor em si da fatura, uma vez que a energia tende a
vir mais alta, não porque houve uma cobrança indevida, passível de revisão,
mas sim porque com o passar dos anos é natural que fique mais cara (mesmo
apresentando igual média de consumo). 8.3 Ações de vizinhança (construção):
em demandas que o assistido alegue que o seu vizinho está prejudicando seu
imóvel por construção irregular (exemplo: infiltrações), deve-se tomar cuidado
com o laudo pericial que comumente conclui que ambos estão cometendo er-
ros. Então a orientação é que nestes conflitos seja implementada a mediação,
tendo em vista que a causa se judicializada poderá ser perdida. 

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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