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ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 28 dias do mês de novembro de 2019, às 14 h, na sede da
Defensoria Pública do Estado do Amazonas, localizada na Avenida André Araújo, n°.
679,  Bairro  Aleixo,  CEP  69060-000,  Manaus-AM, foi  realizada  a  15ª reunião  da
coordenadoria cível.

Pauta:

1.Informações/avisos:  1.1  Memorando  para  o  Gabinete:
participação na Semana Nacional de Conciliação e meritocracia;
1.2 Cancelamento da reunião do mês de dezembro.

2. Assuntos gerais: 2.1 Definição da data da reunião do mês de
janeiro de 2.020; 2.2 Encaminhamento de proposta de enunciado
ao Conselho Superior. 

3. Matéria deliberativa: não houve. 

4.  Adendos:  4.1  Solicitação  de  engenheiro  para  atuar  como
assistente  técnico;  4.2  Mudança  de  endereço  de  órgão  de
atuação; 4.3 Casa Militar;  4.4 Prova de residência jurídica;  4.5
Fim do contrato de estagiários. Impacto na meta. 

Matérias apresentadas:

1.Informações/avisos: 1.1  Memorando para  o  Gabinete:  participação  na  Semana
Nacional de Conciliação e meritocracia: a coordenadora informou que será enviado
memorando  ao  Gabinete  com  cópia  para  a  DPLAN  apresentando  a  lista  dos
defensores que participaram da XIV Semana Nacional de Conciliação (04.11 a 08.11) a
fim  de  ser  observado  o  art.  2º,  inciso  IV,  da  Resolução  nº  001/2019-CSDPE/AM
(Consolidada III)1.  1.2 Cancelamento da reunião do mês de dezembro: também foi
comunicado que a reunião da Coordenação Cível do mês de dezembro, marcada para

1 Art. 2º Para que os defensores públicos sejam elegíveis ao recebimento da bonificação, é preciso que
os mesmos atendam os critérios abaixo: IV – Atender pelo menos 06 (seis) designações especiais ou
participar de pelo menos 01 (uma) ação, projeto ou programa promovido ou apoiado pela DPE-AM
(Ex.:  Defensoria  Pública  Itinerante,  Semana da Conciliação,  Semana Nacional  Justiça Pela Paz em
Casa,  Entrevistas  em  Rádios,  etc.)  no  trimestre  (Alterado  pela  Resolução  nº  28/2019-CSDPE/AM,
publicada no DOE/DPE em 12.8.2019). 
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o dia 13 (sexta-feira), não ocorrerá devido (i) à reunião do Conselho Superior que está
agendada para essa mesma data a fim de ser encerrada a pauta do ano de 2019 e (ii) à
inexistência  de  assuntos  informativos  ou  deliberativos  a  serem  repassados  aos
membros  da  área  cível.  1.2.1  Memorando à  DPLAN:  Sendo  que haverá  a  devida
comunicação à DPLAN via memorando. E para que não haja prejuízo para fins de
meritocracia, será atribuída a presença a todos os membros no mês de dezembro. 

2. Assuntos gerais: 2.1 Definição da data da reunião do mês de janeiro de 2.020: foi
definido com o apoio dos membros presentes que a reunião de janeiro do ano de
2.020  ocorrerá  dia  31  (sexta-feira),  às  14h.  2.2  Encaminhamento  de  proposta  de
enunciado ao Conselho Superior:  diante da controvérsia interna instaurada acerca
da competência (juizado especial da fazenda pública ou vara da dívida ativa) para se
julgar as causas que envolvem pedido de  transferência de propriedade de veículo
junto  ao  DETRAN  pela  falta  de  comunicação  da  venda  entre  particulares,  a
coordenação  encaminhará  uma  proposta  de  enunciado  sobre  a  matéria  para  o
Conselho Superior analisar. 

3. Matéria deliberativa: não houve. 

4. Adendos: 4.1 Solicitação de engenheiro para atuar como assistente técnico: tendo
em vista o questionamento realizado pela dra. Adriana Martins, foi esclarecido que
nas demandas em que haja necessidade de auxílio de engenheiro técnico, deve ser
solicitada  a  sua  atuação  através  de  memorando  ao  gabinete.  4.2  Mudança  de
endereço de órgão de atuação:  após relato feito pela dra. Dâmea Mourão acerca da
possível mudança da unidade de atendimento inicial cível do shopping Cidade Leste
para  a  unidade  do  shopping  T4,  a  coordenadora  se  prontificou  a  verificar  o
andamento desta situação junto à DPLAN. 4.3 Casa Militar: sobre a atual situação da
Casa Militar questionada pelo dr.  Christiano Pinheiro, a coordenadora afirmou que
irá averiguar com a Administração Superior.  4.4 Prova de residência  jurídica:  foi
relatado pela dra. Dâmea Mourão que foi procurada por candidatos que realizaram a
prova de residência no dia 24 de novembro, com reclamações no sentido de que as
questões estavam fora do conteúdo programático do edital e que eram repetidas de
outras  bancas com apenas poucas alterações no enunciado. Também soube que havia
candidatos consultando os celulares no momento de aplicação da prova. Sendo certo
que a ESUDPAM receberá vários recursos com pedido de anulação. Diante disso, a
coordenadora  levará  ao  conhecimento  da  ESUDPAM.  4.5  Fim  do  contrato  de
estagiários. Impacto na meta: por fim, foi discutido sobre o fim do contrato de vários
estagiários e o grande impacto que causará para o cômputo das metas do 1° trimestre
de 2.020. A coordenadora afirmou que ponderará tal  situação perante o Conselho
Superior no momento da definição das metas do próximo trimestre. 
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 Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião,
com a assinatura dos presentes.

CAROLINE PEREIRA DE SOUZA
Coordenadora temática cível

SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA 
Subcoordenadora temática cível
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