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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL 

 

Aos 26 dias do mês de julho 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 12ª reunião da 

coordenadoria cível. 

 

Pauta: 

 

1.Informações/avisos: 1.1 Apresentação da subcoordenadora da 

área cível; 1.2 Apresentação dos novos defensores da área cível; 

1.3 Resposta da Administração Superior aos memorandos 

enviados. 

2. Assuntos gerais: 2.1 Audiências no CEJUSC; 2.2 

Preenchimento do relatório e parametrização; 2.3 Planejamento 

estratégico setorial da área cível; 2.4 DISK 129; 2.5 Sistema 

SOLAR. 

 

3. Matéria deliberativa: não houve. 

 

4. Adendos: 4.1 Criação de e-mail institucional; 4.2 

Comunicação nos próprios autos sobre o encaminhamento da 

intimação para o órgão de atuação competente. 

 

Matérias apresentadas: 

 

1.Informações/avisos: 1.1 Apresentação da nova subcoordenadora da área cível: a 

Dra. Caroline Pereira de Souza realizou a apresentação da nova subcoordenadora da 

área cível, Dra. Suelen Paes dos Santos Menta, tendo em vista a mudança da Dra. 

Hélvia Socorro Fernandes de Castro para a área de família. 1.2 Apresentação dos 

novos defensores da área cível: em ato contínuo foi informado que em virtude do 

terceiro concurso de remoção de membros de 2019, ocorreu a saída das defensoras 

Hélvia Socorro Fernandes de Castro e Juliana Inoue Mariano e a chegada para a área 

cível dos seguintes membros: Felipe Figueiredo Serejo Mestrinho, Larisse Silva 

Oliveira, Nilson Gomes de Oliveira Meireles e Wilson Oliveira de Melo Júnior. 1.3 
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Resposta da Administração Superior aos memorandos enviados: 1.3.1 Resposta da 

Diretoria Administrativa: foi enviado memorando para a D.A solicitando que seja 

dada prioridade na mudança do núcleo forense cível para o novo prédio da 

Defensoria devido a situação de vulnerabilidade vivenciada, bem como que seja 

informada a previsão para o deslocamento. Em resposta, não deram uma data para a 

mudança, mas informaram que irão considerar a priorização da unidade forense cível 

no momento da organização do cronograma de mudança para a nova sede. 1.3.2 

Resposta do Gabinete: a coordenação enviou para o gabinete o assunto acerca da 

necessidade de estruturação dos órgãos de atuação da área cível, com os seguintes 

pedidos: (i) abertura do concurso de remoções para as Defensorias Públicas de 1ª 

instância do Juizado Especial, (ii) a nomeação de servidores do concurso público para 

compor o quadro de apoio, especialmente nos Juizados e nas especializadas do 

fundiário e consumidor, que (iii) gradativamente pudessem se buscar medidas a fim 

de padronizar a estrutura de apoio dos órgãos de atuação que possuam as mesmas 

atribuições, sendo permitida uma estrutura diferenciada apenas em casos 

excepcionais e justificáveis e que (iv) cada órgão de atuação fosse composto de um 

pessoal de apoio fixo, formado por no mínimo 1 apoio administrativo e 1 apoio 

jurídico e também de um apoio rotativo (estagiários e residentes). Em resposta, após 

um estudo de impacto orçamentário apresentado pela Diretoria Financeira, o 

gabinete informou a impossibilidade de atendimento do pedido, haja vista a 

limitação orçamentária da DPE/AM, bem como os atuais entraves enfrentados para o 

aumento do orçamento.  

2. Assuntos gerais: 2.1 Audiências no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos): o Dr. Leonardo comunicou que o Juizado Especial da zona norte tem 

encaminhado as partes para o CEJUSC, no fórum Henoch Reis, para que seja feita a 

primeira audiência de conciliação, pontuando que esta medida tem trazido um 

deslocamento contraproducente tanto para o membro, já que não se tem visto a 

homologação de nenhum acordo no CEJUSC, resultando tal ato em verdadeiro 

prejuízo para a realização das demais atividades e expedientes institucionais, como 

ao próprio jurisdicionado, uma vez que terá que se deslocar novamente para a 

realização de outra tentativa de conciliação no próprio Juizado. Após tais 

constatações serem confirmadas por outros membros presentes, foram feitas as 

seguintes sugestões: (i) que fosse encaminhada esta situação para a coordenação cível 

de forma oficial, para que fique registrado; (ii) que uma vez por semana um defensor 

do forense cível ficasse escalado para realizar as audiências no CEJUSC e no fórum 

faria seu expediente de trabalho, na sala disponibilizada para a Defensoria. Por fim, a 

coordenadora informou que irá verificar junto à Administração acerca da 
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disponibilidade da sala de apoio para a Defensoria no fórum Henoch Reis e, após a 

resposta de que há um local estruturado para os membros, irá analisar a viabilidade 

de organizar uma escala em que todos os membros do forense cível, por meio de um 

sistema de rodízio, possam realizar as audiências de conciliação no CEJUSC. 2.2 

Preenchimento do relatório e parametrização: em sequência, a coordenadora relatou 

que na reunião para a definição das metas, observou que mesmo após a 

parametrização pela Corregedoria, a forma de preenchimento do relatório da área de 

família e do criminal está se dando de modo diverso ao da área cível. Por isso, na 

reunião do Conselho Superior, deixará claro que pela situação atual, o quantitativo de 

atos irá refletir a forma como as unidades estão preenchendo o sistema, logo a família 

e o criminal acabarão por ter mais atos computados e a área cível menos, o que não 

significa que possui um fluxo menor de trabalho. Quanto a esta situação, o 

corregedor, Dr. Péricles, ponderou que a parametrização entre as áreas, apesar das 

especialidades serem diversas, deve ser harmônica. Reconhecendo que os dados 

colhidos, devido a forma de preenchimento divergente entre as áreas, muitas vezes 

acaba não refletindo a quantidade real de trabalho vivenciada pelos órgãos de 

atuação. 2.3 Planejamento estratégico setorial da área cível: a Dra. Phâmara sugeriu 

a criação de um planejamento estratégico setorial com o objetivo de fortalecer a área 

cível, partindo da ideia de se formar um grupo, alinhando de fato os pensamentos, 

definindo quais os valores, objetivos e o tempo para alcançá-los, em sintonia com os 

objetivos estratégicos da Defensoria como um todo. Melhorando assim a qualidade 

da prestação do serviço aos assistidos pelo cível, não primando apenas em alcançar 

metas e números, e em buscar o reconhecimento em relação as outras áreas da 

instituição. Tendo recebido o apoio dos defensores presentes. 2.4 DISK 129: o Dr. 

Christiano informou que o pessoal atuante no DISK 129 está encaminhando 

diretamente os assistidos para que a unidade do consumidor ou para que a secretaria 

da casa da cidadania realizem atendimentos, sem contudo realizar o prévio 

agendamento e sem estar enquadrada como situação urgente. A Dra. Suelen afirmou 

que esta situação tem ocorrido também no PAC da Alvorada, e que já foi pensado em 

enviar um memorando circular reportando o erro nesse procedimento de 

encaminhamento e explicando que o atendimento pelo núcleo do fundiário e 

consumidor é apenas com o agendamento pelo DISK 129. 2.5 Sistema SOLAR: a 

coordenadora comunicou que após participar da reunião sobre a implantação do 

SOLAR na área cível, recebeu a notícia de que primeiramente o sistema precisará 

passar por adaptações para se adequar a realidade do cível, já que atualmente só está 

adequado para a unidade da família. 

 

3. Matéria deliberativa: não houve. 
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4.Adendos: 4.1 Criação de e-mail institucional: após a Dra. Manuela perguntar como 

ficou a questão da criação do e-mail institucional para os órgãos que ainda não o 

possuem, a coordenadora reiterou que a resposta enviada na época pelo setor de 

informática foi a de que não havia contas suficientes para serem criadas para todos os 

órgãos, mas que já tinham solicitado para a D.A a expansão do número de contas pela 

PRODAM. Assim, a coordenação ficou de novamente enviar um memorando, 

reiterando este pedido, já que agora o responsável é o INTEGRA. 4.2 Comunicação 

nos próprios autos sobre o encaminhamento da intimação para o órgão de atuação 

competente: o Dr. Leonardo pontuou que há membros que diante de uma intimação 

estão tomando ciência no processo e também nos próprios autos estão comunicando 

o juízo que já realizaram o encaminhamento para o órgão competente. E que apesar 

de já ter posto este assunto em pauta em outra reunião, reiterou que a comunicação 

formalizada entre os órgãos da Defensoria Pública são atos internos, e que por isso 

não necessitam ser informados ao juízo. 4.2.1 Manifestação: o Dr. Vitor ressaltou que 

registrar nos autos que foi feito o encaminhamento para o órgãos competente é 

medida que considera importante e não entende qual seria o prejuízo concreto que se 

traria. 4.2.2 Sugestão: diante deste entendimento divergente o Dr. Luiz Maurício 

sugeriu que a Corregedoria possa exortar os membros no sentido de que utilizem o 

Próton pelo menos no que diga respeito aos casos de tramitação de processos entre os 

órgãos de atuação.  

 

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 

 

SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA  

Subcoordenadora temática cível 

 

 


