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ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 28 dias do mês de setembro de 2018, na sede administrativa
da  Defensoria  Pública  do  Estado  do  Amazonas,  foi  realizada  a  5ª reunião  da
coordenadoria cível.

Pauta:

1. Apresentação da subcoordenadora da área cível.
2.  Publicação  da  Recomendação  nº.  01/2018 da  Coordenação
temática da área cível. 
3. Novo espaço da área da Coordenação no site da DPE/AM. 
4. Criação de mais contas de e-mail para cada órgão de atuação. 
5. Informação sobre a alteração da Resolução 021/14-CSDPE.
6. Acréscimo na pauta: reunião a ser marcada com os assessores
da área cível. 

Matérias apresentadas e deliberadas: 

1.  Apresentação  da  subcoordenadora  da  área  cível: a  Dra.
Caroline Pereira de Souza realizou a apresentação da subcoordenadora da área cível
da  DPE/AM,  Dra.  Hélvia  Socorro  Fernandes  de  Castro,  sendo  informado  que  a
designação se deu por meio da publicação da Edição n°. 809, em 23 de julho de 2018,
no Diário Ofcial Eletrônico da instituição.

2. Informação sobre a publicação da Recomendação nº. 01/2018
da Coordenação temática da área cível:  em ato contínuo, a coordenadora informou
acerca da publicação no Diário Ofcial Eletrônico da DPE/AM, na Edição n°. 850, em
27 de setembro de 2018, a Recomendação nº. 01/2018 elaborada pela Coordenação
temática da área cível, contendo recomendações gerais e específcas para auxiliar os
Defensores Públicos e toda equipe de apoio (servidores e estagiários da Defensoria
Pública) para oferecerem um atendimento e acompanhamento processual com mais
qualidade e a evitar eventuais prejuízos aos assistidos.

3. Novo espaço da área da Coordenação no site da DPE/AM:
também foi trazida a informação acerca da criação pelo setor de informática, no site
da  DPE/AM,  dentro  da  aba  “institucional”,  uma  área  específca  da  coordenação
intitulada “coordenadorias”, com acesso somente para os membros que as compõem.
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Ademais,  foi  explicado que nesta  área das  coordenadorias,  foi  criado um link de
“arquivos digitais” para futuramente alimentar um banco de petições-modelo.  3.1.
Deliberação:  a coordenadora apresentou duas formas para que se realizem o envio
das  petições  pelos  defensores  públicos  que  assim  quiserem  fazer  tal
compartilhamento:  (i)  os  defensores  encaminhariam  diretamente  para  o  setor  de
informática (Cláudio), que por sua vez fcaria responsável por inseri-las no site, ou (ii)
os defensores encaminhariam para a Coordenação, e esta remeteria para o setor de
informática anexar no site. Após a discussão, fcou decidido da seguinte forma: que o
defensor  encaminhará  para  o  e-mail  da  Coordenação
(coord.civel@defensoria.am.gov.br), fcando a partir daí responsável pela atribuição
da nomenclatura das peças, e só após enviará para o setor de informática anexar no
link “arquivos digitais”. 

4. Criação de mais contas de e-mail para cada órgão de atuação
pela SEAD: em sequência a Dra. Caroline trouxe a comunicação de que foi solicitado
ao setor de informática (Memorando n. 05/2018- coordenação cível) pedido de criação
de mais contas de e-mail para os órgãos de atuação, com o objetivo de facilitar os
encaminhamentos  das  intimações,  em  cumprimento  à  Resolução  n.  011/2016-
CSDPE/AM. Em resposta lhe foi informado que não há contas sufcientes para serem
criadas  para  todos  os  órgãos,  mas  que  já  solicitaram para  a  D.A a  expansão  do
número de contas. 

5. Informação sobre a alteração da Resolução 021.14-CSDPE: a
coordenadora informou que a Comissão responsável  realizou reuniões,  análise  de
relatórios, legislações e pesquisas em outras Defensorias. Após essa fase de coleta e
estudos, verifcou-se:  (i)  a existência de um grande número de órgãos de atuação,
havendo  uma clara  discrepância  entre  o  número  de  Defensorias  de  Atendimento
(total de 6) e de Defensorias Forense (total de 31) e (ii) a necessidade de haver uma
parametrização no preenchimento dos relatórios (o que já está sendo providenciado)
e na realização de auditorias dos atos praticados e (iii) só depois do retorno do DISK
que se poderá colher mais dados. Assim, a conclusão da Comissão foi no sentido da
inviabilidade de se fazer inicialmente grandes alterações por conta das difculdades
mencionadas (falta de dados sólidos). No entanto, a ideia trazida pela Comissão é a
de criar e ou transformar a Defensoria de mediação para a área cível (já existe na área
de família), que fcará responsável pela triagem e realização de mediação/conciliação,
não alterar a estrutura atual das Defensorias forenses e quanto às DPACS transformar
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duas em atendimento inicial especializado de Fazenda Pública. Dessa forma, se vê
uma  possibilidade  de  haver  uma  melhor  fuidez  no  atendimento  das  DPACS.  E
depois, com a parametrização dos relatórios, com os dados do DISK, será possível
verifcar realmente a necessidade de criação de mais DPACS, e outras alterações. Obs:
Dra.  Suelen  pontuou  que  mediação  e  conciliação  são  técnicas  diferentes,  pois  a
primeira  consiste  em  um  processo  mais  demorado  de  solução  extrajudicial  dos
confitos, além de que a realização de triagem deveria ser feita de forma apartada. Já a
Dra.  Manuela  destacou  que  apenas  uma  DPAC  para  atendimento  inicial
especializado em Fazenda Pública seria sufciente e a outra Defensoria deveria ser
transformada em atendimento especializado em assuntos previdenciários. 

6. Acréscimo na pauta: reunião com os assessores: Por sugestão
do  Dr.  Vitor  Kikuda,  foi  acrescentada  na  pauta,  uma data  a  ser  marcada  para  a
realização de uma reunião com os assessores da área cível, com o fm de instruí-los
sobre  a  real  situação  verifcada  com  o  levantamento  realizado  dos  equívocos
praticados  na  elaboração  das  petições  iniciais  e  para  apresentá-los  o  teor  das
recomendações publicadas. 

Por fm, a coordenadora comunicou que será enviado por e-mail
a presente ata e a Recomendação nº. 01/2018. 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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