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ATA DA OITAVA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 22 dias do mês de fevereiro 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  8ª reunião  da
coordenadoria cível.

Pauta:

1.  Informações:  1.1  Envio  de  memorandos;  1.2  Proposta  de
alteração da Resolução 011/2016 CSDPE/AM; 1.3 Site DPE/área
da coordenação cível.
2.  Assuntos  gerais:  2.1.  Realização  de  workshop;  2.2
Necessidade  de  confirmação  de  recebimento  do  e-mail  que
contenha intimação; 2.3.Movimentação de processos na fila do
portal. 2.4. Matérias para unificar atendimento.
3.  Matéria  deliberativa:  3.1  Definição  da  atribuição  para
elaboração  da  contestação por  negativa  geral  nos  casos  de
curadoria especial. 
4. Acréscimo na pauta. 

Matérias apresentadas e deliberadas:

1.  Informações: a  Dra.  Caroline  Pereira  de  Souza  prestou  informações  sobre  os
seguintes  assuntos:  1.1  Envio  de  memorandos: 1.1.1.  Ao  CTI:  após  o  envio  de
memorando ao CTI,  foi  respondido  pelo  setor  de  informática  que já  foi  criado a
criação  de  uma  pasta  pública  do  plantão  cível,  com  o  login  correspondente  ao
primeiro  e  último  nome  do  defensor,  e  senha  do  usuário  sendo  “abcd123456”,
objetivando a  formação  do  banco  de  petições  do  plantão;  1.1.2   Ao  DPG: que  foi
encaminhado memorando ao Defensor Público Geral sobre a) providências quanto a
Memorandos não respondidos com relação ao pedido de contratação de assistente
técnico  na  área  da  saúde  e  acerca  da  criação  de  e-mail  institucional  para  as
Defensorias Cíveis;  b)  comunicação de assuntos tratados na reunião do dia 25 de
janeiro da Coordenação Cível referente à quantidade de reclamações dos assistidos
em relação a dificuldade de estabelecer contato através do Disk Defensoria (129) e da
necessidade de estruturação dos órgãos de atuação, com a existência de um apoio
permanente  formado  por  servidores  administrativos  e  jurídicos.  Em  resposta,  o
gabinete comunicou que não há verbas para contratar servidor da saúde e que já foi
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encaminhado  ao  CTI,  acerca  da  criação  do  e-mail  institucional,  pedido  de
providências.  1.2 Proposta de alteração da Resolução 011/2016 CSDPE/AM: que a
proposta já foi protocolada no Conselho Superior, e será incluída na pauta do dia 27
de fevereiro. 1.3 Site DPE. Área da coordenação cível: que no site da DPE/AM já foi
acrescentado no link da Coordenação Cível, todas as atas, memorandos circulares e a
recomendação. Sendo salientado que será feito pedido de inclusão do Memorando do
CSDPE/AM sobre uniformização da atuação de demandas referentes à transferência
de propriedade de veículo automotor em face do DETRAN e Estado do Amazonas
(em  anexo).  1.4 Sugestões: Em  relação  à  contratação  de  assistente  técnico,  o  Dr.
Leonardo  Cunha  Silva  de  Aguiar sugeriu  uma  parceria  com  a  SUSAM.  A
coordenadora  ressaltou  que  a  Defensoria  assinou  um  convênio  com  o  NatJus
-cadastro  nacional  de  pareceres,  notas  e  informações  técnicas para  analisar  o
fornecimento ou não de medicamento ou tratamento médico- mas que ainda não
houve liberação do acesso e que este sistema não é suficiente pois não engloba os
casos de responsabilidade civil. Com relação à estruturação dos órgãos de atuação foi
solicitado pela Dra. Dâmea Mourão Telles de Menezes uma consulta junto ao DPG
sobre a possibilidade de lotar mais de um residente por defensor na área cível. 

2.Assuntos gerais: 2.1.Realização de workshop: a coordenadora apresentou proposta
de realização junto à ESUDPAM de um workshop em forma de treinamento para os
assessores e defensores públicos, sobre casos que envolvam responsabilidade civil de
indenizações  na área médica,  como por exemplo,  tratando da  diferenciação entre
dano  hospitalar  (falta  de  estrutura)  e  dano  médico,  já  que  nas  iniciais  se  coloca
genericamente  como  erro  médico;  violação  ao  dever  de  informação  na  relação
médico-paciente; violência obstétrica. Com a participação dos assessores, defensores
públicos e  outros servidores,  com análise  de casos  práticos  da instituição.  Assim,
ficou acordado que haverá um ajuste com a ESUDPAM, para ver data, participantes e
sugestões  de  nomes  para  ministrar.  Proposta  apoiada. 2.2  Necessidade  de
confirmação  de  recebimento  do  e-mail  que  contenha  intimação:  Em  virtude  de
situação recente e específica na qual não foi acusado o recebimento de e-mail pelo
órgão  especializado  do  consumidor  sobre  intimação  encaminhada  pelo  forense,  a
coordenadora  trouxe  o  assunto  para  reiterar  a  importância  da  necessidade  de
comunicação entre os órgãos internos de atuação, conforme tratado na reunião de
janeiro.  Assim,  solicita-se  que  para  a  segurança  do  cumprimento  dos  prazos,  é
necessário que haja a confirmação pessoal do e-mail recebido quando se tratar de
encaminhamento de intimações.  2.3.Movimentação de processos na fila do portal:
para a comunicação geral dos defensores, devido a fatos recorrentes, foi salientado
pela coordenadora que somente o defensor titular da Vara no Forense é quem deverá
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movimentar os processos nas filas do portal, bem como aos defensores que atuarem
pela parte requerida (curadoria ou especializadas), cumprem aguardar o recebimento
do memorando ou se quiserem adotar as providências cabíveis antes de recebê-lo,
que o faça, mas sem alterar a fila.  2.3.1 Adendo: Questionamento. Esclarecimento:
Diante do questionamento feito por membros sugerindo que o forense não deveria
dar ciência nas intimações em processos das especializadas, já que haveria prejuízo
(perda do prazo de leitura do portal), foi ressaltado pela coordenadora que conforme
registrado na ata de janeiro de 2019: a) este tema já foi discutido, na reunião do dia 20
de outubro de 2017, na qual ficou aprovada a realização da ciência no portal pelo
forense, com o encaminhamento das intimações imediatamente (mesmo dia) por e-
mail; b)e que já houve pedido de encaminhamento de proposta ao Conselho Superior
de alteração  da Resolução 011/2016- CSDPE/AM  para constar de forma expressa a
decisão acertada na reunião supracitada. Por fim, o corregedor Péricles Duarte, frisou
que o controle das filas deve continuar sendo feito somente pelas unidades forenses;
que  nem  sempre  o  prazo  de  leitura  (10  dias)  será  favorável,  por  exemplo  nos
processos da unidade da saúde em que na maioria dos casos os assistidos compõem o
polo ativo e a Defensoria possui mais urgência em cumprir as intimações; e que a
obrigação  das  forenses  é  de  dar  ciência  e  encaminhar  as  intimações,  mas  sem
determinar  qual  providência  deve  ser  feita  pelo  defensor  das  unidades
especializadas.  2.4. Matérias  para unificar  atendimento.  2.4.1    Questão de  v  eículo
alienado fiduciariamente com dívida pendente e vendido a terceiro   sem anuência do
banco; a  ssistido que deseja o bloqueio administrativo, devolução do bem ou outra
medida, mas não sabe onde o carro está: a Dra. Phâmara de Souza Sicsú relatou que
está encontrando dificuldades para a resolução de tais causas, e questionou se já há
algum entendimento padronizado para  ser  seguido nesses  casos.  A  Dra.  Caroline
Pereira de Souza  manifestou-se acerca da existência  de uma recomendação  exarada
pelo  Conselho  Superior,  em  anexo,  tratando  da  uniformização  da  atuação  de
demandas referentes à transferência de propriedade de veículo automotor em face do
DETRAN e Estado do Amazonas, com vários apontamentos para serem aplicados em
situações  diversas.  E  também  de  um termo  de  ajustamento  de  conduta  (TAC),
firmado  em  2017,  entre  o  DETRAN/AM,  PGE  e  DPE,  regulamentando  o
procedimento  de  bloqueio  ou  baixa  de  veículos  em determinadas  condições  (em
anexo).  Destacou-se  que  ambos  os  documentos  serão  incluídos  no  link  da
coordenação cível, no site da DPE/AM. 2.4.2   Ações previdenciárias:  em ato contínuo
foi ressaltada a necessidade de se fazer constar na inicial de ações previdenciárias,
pedido sucessivo de benefício de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por
invalidez decorrente de acidente de trabalho, bem como abrir tópicos para que sejam
caracterizados  os  requisitos,  conforme  já  deliberado  na  ata  da 2ª  reunião  da
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coordenação cível de 20 de outubro de 2017. 2.4.3 Cumprimento de sentença contra o
INSS e execução invertida: por último, foi trazida a questão se a execução invertida
vem sendo adotada com sucesso e em quais Varas. Assim, o Dr. Vitor Kikuda afirmou
que tem obtido êxito, enquanto que a Dra. Caroline Pereira de Souza relatou que nas
suas Varas, as respostas são negativas, mas contra de decisão desfavorável o núcleo
de honorários tem interposto recurso.  

3. Matéria deliberativa: 3.1 Definição da atribuição para elaboração da contestação
por  negativa  geral  nos  casos  de  curadoria  especial:  este  questionamento  foi
levantado pelo  Dr. Gustavo Linhares, na reunião de janeiro, diante do conflito de
atribuições atualmente existente entre as defensorias especializadas e forenses sobre
quem seria a responsável por apresentar a contestação como curador especial. Assim,
por não ter havido uma definição, o assunto foi colocado em pauta para deliberação.
3.1.1 Discussão: a coordenadora destacou que a Resolução n. 021/14 do CSDPE/AM
diz que contestação é atribuição das especializadas; o Dr. Vitor Kikuda frisou que se
ficar para as especializadas, ocorrerá a inviabilização do trabalho destes órgãos; o Dr.
José  Ivan  Benaion  Cardoso  apoiou  que  a  atribuição  das  contestações  sejam  das
especializadas,  tendo  em  vista  que  o  assistido  pode  aparecer  depois  e  sugeriu
também a criação de defensorias  especializadas  em curadorias;  os  defensores  das
unidades  especializadas  afirmaram  não  serem  contrários  que  a  responsabilidade
fique para as unidades forenses.  3.1.2 Deliberação: após votação, com apenas 1 voto
desfavorável,  ficou  estabelecido  entre  os  presentes  que  “deverá  ser  inserida  nas
atribuições  das  Defensorias  Forenses  de  1º  Grau a  elaboração de  contestação por
negativa geral nos casos de atuação como curador especial”, com a observação de que
esta decisão passará a vigorar a partir desta data. Por fim, consignou-se a sua inclusão
na  proposta  de  revisão  da  Resolução  n.  021/14  do  CSDPE/AM,  para  constar
expressamente a alteração. 

4.Acréscimo  na  pauta:  após  a  apresentação  da  pauta,  houve  o  acréscimo  pelos
presentes dos seguintes questionamentos e assuntos:  4.1 Necessidade de definição
da atribuição das  especializadas  com relação à  interposição  de recursos:  após  o
questionamento levantado pelo defensor do núcleo fundiário, Dr. Leonardo Cunha
Silva de Aguiar, se a interposição de recursos para as Cortes Superiores deveria ser
feita pelas Defensorias Públicas especializadas - devido a existência desta prática por
meio do núcleo coletivo, de saúde e consumidor- ou se deveria ficar a cargo somente
das Defensorias  Forenses de 2º Grau, a coordenadora definiu que este assunto será
levado  ao  Conselho  Superior,  para  ser  discutido  na  proposta  de  alteração  da
Resolução n. 021/14, tendo em vista que não houve deliberação quanto a atribuição de
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todas  as  especializadas.  4.2  Pedido  de  registro:  a  Dra.  Phâmara  de  Souza  Sicsú
reconheceu o excelente trabalho realizado pela  Dra.  Hélvia Socorro  Fernandes  de
Castro no núcleo de assuntos fundiários. 4.3 Atendimento de assistidos após às 14h.
Necessidade de segurança:  em sequência,  a  Dra.  Phâmara de Souza Sicsú trouxe a
questão  de  se  estarem  fazendo  atendimentos  após  o  horário  das  14h,  apesar  da
existência de uma Recomendação da DA. Pedindo para que haja uma conscientização
nesse sentido, uma vez que a valorização do atendimento do assistido não pode se
sobrepor  à  sua  segurança  pessoal  e  de  sua  equipe  de  apoio.  Ademais,  após
manifestação dos presentes, denotou-se que a necessidade de reforço da segurança
patrimonial  da  Defensoria  e  pessoal  dos  membros  é  uma  demanda  geral,  com
sugestão de que fosse feito encaminhado um expediente à Direção da DPE para que
se possa buscar meios para enfrentar esta questão. 4.4 Situação ocorrida no Juizado
Especial.  Falta de informação ao assistido: a  Dra.  Suelen Paes  dos Santos Menta
apresentou uma situação grave, com o intuito de alertar os defensores de como está
sendo a atuação nos juizados, em que a inicial foi elaborada pela Defensoria, mas o
assistido estava acompanhado de advogado porque no momento para acompanhá-lo
em audiência, a assistência por parte da instituição não ocorreu, muito menos houve
qualquer comunicação com a parte. Assim, tal situação não deve se repetir e nos casos
em que ocorra um conflito de atuação, quando não haja defensor para acompanhá-lo
em audiência, ou qualquer outro caso, o correto é realizar a comunicação do assistido.
4.5 Encaminhamento/negativa de atendimento sem assinatura do defensor:  o Dr.
Leonardo  Cunha  Silva  de  Aguiar  relatou  que  recebeu  um  encaminhamento  de
assistido e no bojo havia uma negativa de atendimento assinada por servidor e não
por  um defensor.  Assim alerta  os  membros  do  forense  acerca  dessa  situação.  4.6
Questionamento.  Comunicação  ao  forense  do  ajuizamento  das  iniciais:  o  Dr.
Gustavo Linhares apresentou o questionamento se quando ajuizar uma inicial deve
realizar a comunicação para o forense. Em resposta, ficou acordado que deve haver o
encaminhamento do atendimento pelo próton (até ser efetivado o sistema SOLAR) ou
pelo e-mail institucional. 4.7 Observação acerca da atuação de membros no Governo
do  Estado:  o  Dr.  Christiano  Pinheiro  da  Costa  alertou  que  embora  existam  dois
membros  da  Defensoria  no  Governo  do  Estado,  ocupando  os  cargos  de  Vice-
governador e nas secretarias de saúde e de justiça, a Defensoria não deve deixar que
este fato atrapalhe de alguma forma a sua atuação institucional. 4.8 Apontamentos: o
Dr. Vitor Kikuda destacou que em ações em que há pedido de restituição do imóvel,
deve-se também requerer que o juiz fixe aluguel a partir da citação. E quando há
pedido  de  exclusão  de  ofensa  de  redes  sociais,  deve-se  atentar  que  conforme
entendimento  firmado  pelo  STJ,  em  regra  os  provedores  de  internet  (como  o
Facebook)  não  são  solidários  na  indenização.  Contudo,  deverão  responder
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solidariamente caso, após solicitado, não tenham tomado as providências tendentes à
imediata remoção do site que continha as ofensas. 

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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