
                                                                   Coordenadoria Temática
Cível                             

                                                                                         coord.civel@defensoria.am.gov.br

ATA DA NONA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 12 dias  do mês de abril  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  9ª reunião  da
coordenadoria cível.

Pauta:

1. Informações: não houve.
2. Assuntos gerais:  2.1. Movimentação de processos no Próton;
2.2  Encaminhamento  de  assistido;  2.3  Sobrestamento  de
processos pelo TJAM que tratem sobre honorários advocatícios
à  DPE  e  súmula  421  do  STJ;  2.4  Cumulação  de  pedidos  de
obrigação de fazer  (fornecimento  de medicamento /realização
de cirurgia) e indenização/pensionamento; 2.5 Necessidade de
comunicação  das  intimações  em  caso  de  substituição
automática: defesas antagônicas; 2.6 Recomendação aos núcleos
de  atendimento  inicial:  prioridade  na  tramitação  de  pessoas
com mobilidade reduzida. 
3. Matéria deliberativa: não houve.
4.  Adendos:  4.1  Necessidade  de  estruturação  dos  órgãos  de
atuação;  4.2  Esclarecimento  sobre  a  atuação  da  Defensoria
Pública Especializada em Meio Ambiente; 4.3 Questionamentos
para  a  Corregedoria:  parametrização  dos  relatórios  e
meritocracia. 

Matérias apresentadas:

1. Informações: não houve.
2.Assuntos gerais: 2.1. Movimentação de processos no Próton: foi comunicado pela
coordenadora  que as  iniciais  ajuizadas  pelas  defensorias  de atendimento inicial  e
especializadas estão sendo encaminhadas através do Próton para a unidade chamada
“FHRACI- Fórum Henoch Reis- Área cível” e não para o respectivo órgão de atuação
que atua na vara. Tendo sido ressaltado que alguns defensores não têm acesso a esta
unidade,  além  de  que  não  há  no  forense  cível  uma  secretaria  de  distribuição,
diferentemente  da  casa  da  cidadania.  Assim,  foi  recomendado  aguardar  a
distribuição, para depois encaminhar para a unidade forense correspondente. 2.1.1
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SOLAR.  Aviso  e  Sugestão:  sobre  o  novo  sistema “SOLAR-  Solução Avançada em
Atendimento de Referência” foi informado pelo subcorregedor geral, Péricles Duarte
de Souza Junior, que ainda não há previsão de ser instalado nas unidades do cível.
Por enquanto só está sendo utilizado por 4 (quatro) unidades da área de família. 2.2
Encaminhamento  de  assistido: em  virtude  de  situação  recente  ocorrida,  a
coordenadora  pediu  para  reforçar  com  os  servidores  que  sejam  feitos  os
encaminhamentos dos assistidos para as unidades corretas e que seja entregue um
memorando  com  o  motivo  do  encaminhamento.  2.2.1  Sugestão:  o  Dr.  Leonardo
Cunha  e  Silva  de  Aguiar  sugeriu  que  deveria  existir  um  gerente,  diretor  ou
coordenador em cada unidade para analisar os encaminhamentos. 2.3 Sobrestamento
de processos pelo TJAM que tratem sobre honorários advocatícios à DPE e súmula
421  do  STJ:  a  coordenadora  informou  ter  tido  ciência  de  que  há  uma  série  de
processos  da  Defensoria  que  versam  sobre  pedidos  de  honorários  contra  pessoa
jurídica de direito público estadual (súmula 421 STJ1) que estão sendo sobrestados
pelo  Tribunal  de  Justiça  e  remetidos  ao  NUGEP  (Núcleo  de  Gereciamento  de
Precedentes)2.  No  entanto,  em alguns  processos  além da  questão  dos  honorários,
também se  discute  o  direito  material  do assistido,  devendo ser  tratado  de  forma
independente. Por isso, foi pedido que os defensores que atuem nas varas de fazenda
pública fiquem atentos a essa situação e que a unidade forense de 2º grau ao receber
intimações  das  Câmaras  do  TJAM sobre  o  sobrestamento,  verifique  se  há  direito
material da parte sendo discutido, para comunicar os defensores respectivos, a fim de
iniciarem o  cumprimento  provisório  de  sentença.  2.4  Cumulação  de  pedidos  de
obrigação  de  fazer  (fornecimento  de  medicamento  /realização  de  cirurgia)  com
indenização/pensionamento:  foi  observado  pela  coordenadora  que  nesses  casos,
apesar de possível a cumulação, o que se tem verificado na prática é que o processo se
mostra mais célere e melhor para o assistido quando se trata individualmente de
pedido  de  obrigação  de  fazer,  relativo  ao  fornecimento  de  medicamento  e/ou
realização de cirurgia do que quando cumulado com pedido de  indenização e/ ou
pensionamento. Logo, foi trazida a seguinte recomendação: deve ocorrer uma cisão
nos pedidos de obrigação de fazer e de pagamento de indenização/ pensionamento.
Quando o pedido for para fornecimento de medicamento e/ou realização de cirurgia,
deve-se encaminhar para núcleo especializado de saúde. Já quando for referente à
responsabilidade civil  requerendo-se indenização e/ou pensão,  encaminhar  para a
unidade respectiva. 2.5  Necessidade de comunicação das intimações em caso de

1 Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença. 

2https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11564:comunicado-
presidencianugep-no-022019&catid=2010:nugep-noticias&Itemid=1728 

https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11564:comunicado-presidencianugep-no-022019&catid=2010:nugep-noticias&Itemid=1728
https://www.tjam.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=11564:comunicado-presidencianugep-no-022019&catid=2010:nugep-noticias&Itemid=1728
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substituição  automática  (defesas  antagônicas):  a  coordenadora  trouxe  o  assunto
para  reiterar  a  importância  da  necessidade  de  comunicação  entre  os  órgãos  de
atuação quando se trate de substituição automática no caso de atuação de Defensores
Públicos  distintos,  quando  verificada  a  existência  de  interesses  antagônicos  ou
colidentes entre os assistidos. Assim, como apenas o órgão de atuação respectivo,
atuando pelos dois polos, é que recebe a intimação, este deve comunicar o defensor
subsequente para que se manifeste quanto a produção de provas, apresente defesa,
etc. 2.6 Recomendação aos núcleos de atendimento inicial: prioridade na tramitação
de  pessoas  com  mobilidade  reduzida:  a  coordenadora  apresentou  a  seguinte
recomendação, a ser publicada pela Coordenação cível: Recomenda-se aos defensores
públicos em atuação perante os núcleos de primeiro atendimento que no corpo da
inicial  seja  feita  remissão  à  prioridade na  tramitação  de  pessoas  com mobilidade
reduzida. Justificativa: Foram detectadas algumas demandas em que o assistido está
com sérios problemas de locomoção, como paraplegia e obesidade, mas não houve o
requerimento  de  prioridade na tramitação com fundamento no art. 9º,  VII  da  Lei
13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.3

3. Matéria deliberativa: não houve.
4. Adendos:  4.1 Necessidade de estruturação dos órgãos de atuação:  foi ressaltado
pelos defensores presentes que tanto as defensorias da unidade cível (atendimento
inicial,  especializadas  e  forenses)  quanto  as  defensorias  que  atuam  no  Juizado
Especial estão sendo esquecidas. A Dra. Juliana Inoue Mariano afirmou que não há
defensores  suficientes  atuando  no  Juizado,  pois  todos  os  defensores  titulares  do
Juizado da Aparecida, estão na Administração, além de que há constante rotatividade
dos residentes e estagiários, não havendo servidor fixo. Por sua vez, a Dra. Phâmara
de Souza Sicsú pediu a palavra, ressaltando que: (i) pelas atuais remoções abertas
para área de família,  se constata que o cível e o juizado não são prioridades;  (ii)
enquanto  se  criam  mais  defensorias  de  família,  as  defensorias  já  existentes  e
instaladas carecem de estrutura, muitas funcionando com a capacidade mínima; (iii) é
urgente a necessidade de investir em estrutura tanto nas unidades de atendimento
inicial, especializadas e forense cível para que se preste um atendimento de melhor
qualidade;  (iv)  devem ser  abertas  remoções  para  a  área  cível  e  não  ocorrer  mais

3 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. 

Art. 30, IX, Lei 13.146/2015  - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo,
dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da
flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com
criança de colo e obeso;  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/49550045/art-3-inc-ix-da-lei-13146-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/49550045/art-3-inc-ix-da-lei-13146-15
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designação para acumulações. Após, foi pedido que este assunto fosse levado para a
administração  tomar  mais  uma  vez  conhecimento  dessa  insatisfação,  sendo  uma
demanda geral dos defensores do cível. Sobre o assunto discutido a Dra. Caroline
Pereira de Souza, sustentou que esse tema já foi levado pelo Conselho Superior ao
Defensor Público Geral, mas que se trata de uma decisão administrativa. Também
repassou que sobre a próxima remoção, foi dito que será aberta para as unidades que
atuam  no  Juizado.  4.2  Esclarecimento  sobre  a  atuação  da  Defensoria  Pública
Especializada em Meio Ambiente: em face do questionamento trazido pelo Dr. Vitor
Kikuda,  referente  às  designações  que  têm  ocorrido  para  atuar  e  acompanhar  as
demandas de natureza cível da vara do meio ambiente, a coordenadora esclareceu
que o  Conselho  Superior  já  se  manifestou pela  competência  mista da  Defensoria
Pública Especializada em Meio Ambiente, devendo o defensor titular atuar tanto nas
causas cíveis como criminais (apenas foi ratificado o teor da Resolução que tratava
sobre  a  competência,  não  houve  alteração).  4.3  Questionamentos  para  a
Corregedoria: parametrização dos relatórios e  meritocracia: (i) na reunião sobre a
parametrização  do  relatório  realizada  pela  Corregedoria  foi  recomendado  que
mesmo quando não fosse realizada a audiência pautada, deveria ser registrado o ato
como “audiência  extrajudicial”.  Diante  dessa  orientação,  houve o  questionamento
dos defensores se essa forma de preenchimento não prejudicaria a extração de dados
referente ao percentual de acordos que foi fixado como indicador de meritocracia nas
defensorias de atendimento inicial. Assim, a  coordenação cível ficou de encaminhar
para  a  Corregedoria  a  dúvida  levantada.   (ii) no  momento  da  apresentação  pela
Corregedoria, sobre a parametrização dos relatórios, foi suscitada dúvida referente a
forma de preenchimento das designações e atuações fora do órgão de atuação de
origem.  Deste  modo,  foi  decidido  encaminhar  para  a  Corregedoria  a  sugestão
apresentada pela Dra. Dâmea Mourão Telles de Menezes: que seja criado um campo
específico no relatório intitulado “atividade especial”/”designações”/”mutirão/justiça
itinerante”, desde que seja possível a vinculação do nome do defensor que realizou o
ato. Com o fim de que sejam contabilizados tais atos, para efeitos de meritocracia,
para o próprio defensor que os realizou e não para o órgão de atuação ao qual foi
designado. 

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.
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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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