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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL

Aos 30 dias do mês de agosto 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  13ª reunião  da
coordenadoria cível.

Pauta:

1.Informações/avisos: 1.1 Envio de memorando: Administração
Superior e CTI;  1.2  Sistema SOLAR; 1.3 Necessidade de envio
das informações para o cadastro no sistema da ANOREG-AM.

2.  Assuntos gerais:  2.1 Meritocracia  e  audiência  extrajudicial;
2.2  Ações  de  nulidade  de  contrato  temporário  e  pedido  de
FGTS; 2.3 Ações em face do DETRAN. 

3. Matéria deliberativa:  3.1 Definição do novo horário para a
realização das reuniões da Coordenação Cível.  

4. Adendos: 4.1 Metas; 4.2 Necessidade de pessoal de apoio. 

Matérias apresentadas:

1.Informações/avisos: 1.1  Envio de memorandos: 1.1.1    Administração Superior: foi
enviado memorando para o Gabinete solicitando informações acerca da existência de
sala e de pessoal de apoio para a Defensoria Pública no Fórum Henoch Reis ou Euza
Maria  a fim de auxiliar os defensores forenses cíveis na realização de expedientes
institucionais  (peticionamentos  e  outros)  quando  houver  designação  para  as
audiências  no  CEJUSC.  1.1.2    CTI  (Centro  de  Tecnologia  da  Informação): a
coordenação também enviou memorando ao CTI para que seja informada sobre a
atual situação acerca da  criação de endereços eletrônicos para os órgãos de atuação
da área cível.  1.2  Sistema SOLAR: a coordenadora comunicou que ao participar da
reunião sobre o SOLAR, foi mostrado como funcionava o sistema na área da família e
ficaram de passar uma senha teste para ir acessando, a fim de facilitar a propositura
de sugestões  de adaptação do sistema antes que ele seja efetivamente implantado.
Após esta fase experimental é que será organizado o cronograma de implantação na
área cível. 1.2.1 Manifestação: o corregedor, Dr. Péricles, pontuou que irão coexistir
três  sistemas,  quais  sejam,  o  Próton que funcionará  como um banco de dados,  o
SOLAR que será utilizado para a atividade fim e mais um sistema que será apenas



                                                                   Coordenadoria Temática Cível

                                                                                         coord.civel@defensoria.am.gov.br

para  os  setores  administrativos  da  instituição.  1.3  Necessidade  de  envio  das
informações  para  o  cadastro  no  sistema da  ANOREG-AM: em ato  contínuo  foi
ressaltado  que  os  membros  que  ainda  não  foram  cadastrados  no  sistema  da
ANOREG, podem enviar suas informações (nome completo, CPF, e-mail e telefone)
para  o  endereço  eletrônico  da  coordenação,  para  então  receberem uma senha de
acesso. Além de que o Termo de Convênio de Cooperação Técnica será enviado para
o e-mail dos defensores. 

2.Assuntos gerais:  2.1 Meritocracia e audiência extrajudicial: após a reunião com o
Instituto  Áquila  em  que  surgiu  a  dúvida  sobre  a  “audiência  extrajudicial  com
ressalva” (caso em que a parte contrária é chamada para comparecer, mas não vai), a
subcoordenadora explicou que para fins de meritocracia o Dr. Ricardo considerou
que essa audiência marcada pelo defensor conta no mínimo de 20 (vinte), no entanto
não interferirá  no percentual  de acordo.  Por fim,  frisou que os  membros  tenham
atenção com a publicação do resultado da meritocracia,  pois em havendo alguma
divergência  quanto  a  este  ponto,  cabe  a  interposição  de  recurso.  2.2  Ações  de
nulidade de contrato temporário e pedido de FGTS: nas ações que versam sobre o
pedido de reconhecimento da nulidade de contrato temporário que se operou em
desconformidade com a lei estadual n. 2.607/20001 e o art. 37, IX, CRFB/882, por conta
de sucessivas prorrogações, tem sido requerido pela instituição os valores de FGTS de
todo o período trabalhado e não apenas dos 5 (cinco) anos contados do ajuizamento
da ação3. Ocorre que por alguns juízes estarem reconhecendo o pagamento do FGTS
somente  em  relação  aos  5  anos,  passou-se  a  recorrer  das  decisões.  Diante  desta
situação a coordenadora ressaltou que o TJAM tem dado provimento às apelações da
DPE  para  que  seja  pago  o  benefício  de  todo  o  período  trabalhado.  Assim,  foi
orientado que nas iniciais seja requerido o valor do FGTS na forma como o 2º grau
tem decidido. Por fim, foi dito que as ementas desses acórdãos serão colocados no

1 Lei ordinária 2.607/2000 dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público. 

2 IX- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade de
excepcional interesse público.

3Esta tese decorre da modulação de efeitos da decisão do STF no ARE 709212/DF, restando consolidado
o entendimento de que a contagem do prazo prescricional seria feita de duas formas diferentes,  a
depender da data que tem início a contagem da prescrição (a data em que houve ausência de depósito
no FGTS): (i) 1ª Alternativa: contam-se trinta anos a partir do termo inicial, ou seja, da ciência da lesão
(ausência  de  depósito)  ou  (ii)  2ª  Alternativa:  contam-se  cinco  anos  a  partir  do  julgamento,  em
13.11.2014, ou seja, os prazos prescricionais que já estavam em curso ganham um novo termo inicial
(novembro de 2014), a partir de onde fluirá o prazo quinquenal. 
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link da coordenação cível no site da DPE/AM, a fim de auxiliar na fundamentação
jurídica  da  pretensão.  2.3  Ações  em  face  do  DETRAN:  o  Dr.  Fernando  Prestes
pontuou as seguintes questões: (i) nas ações em que se pleiteia a nulidade do auto de
infração,  deve-se  observar  quem  foi  o  agente  que  autuou  (MANAUSTRANS,
DETRAN  ou  Polícia  Rodoviária  Federal).  A  regra  é  que  tenha  sido  a
MANAUSTRANS,  mas  na  dúvida  é  melhor  colocar  no  polo  passivo  também  o
DETRAN; (ii) nos casos de negativa/renúncia de propriedade, na qual a pessoa diz
que  o  veículo  não  é  mais  dela,  pois  o  proprietário  é  outro,  mas  não  sabe  onde
localizá-lo;  (iii)  nas  demandas  em  que  se  está  discutindo  a  transferência  de
propriedade  de  veículo  (pela  falta  de  comunicação  da  venda  ao  DETRAN)
juntamente com todos os débitos referentes à taxa de licenciamento, multas e IPVA
para  o  nome do  comprador,  o  TJAM vem decidindo  que o  DETRAN  deve  estar
presente  na  relação,  sendo  competente  para  o  julgamento  o  juízo  fazendário.
Contudo, o juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública (Dr. Itamar) estava decidindo
pela remessa dos autos à Vara da Dívida Ativa sob o fundamento de tratar-se de
matéria tributária. Ocorre que o juiz da Dívida Ativa acabava por julgar apenas a
questão do IPVA, declarando-se incompetente para os demais pedidos. Diante disso,
o Dr. Itamar informou que nos próximos processos que chegarem vai começar a atuar
de outra forma: a questão da discussão sobre a transferência do bem móvel entre
particulares  vai  remeter  para  o  Juizado  Especial  Cível,  quanto  ao  pedido  de
transferência de débitos de IPVA vai arquivar (já que deveria ter sido encaminhado
para Dívida Ativa)  e apenas quanto ao pedido relacionado ao DPVAT e taxas do
DETRAN  é  que  vai  julgar.  2.3.1  Manifestação: por  conta  deste  impasse,  o  Dr.
Fernando Prestes propôs que se faça um termo de cooperação com o DETRAN para a
realização de transferência virtual, tendo em vista que os procuradores da autarquia
já se mostraram abertos a essa possibilidade. O Dr. Christiano Pinheiro sugeriu que
seja  instaurado  o  IRDR  (Incidente  de  resolução  de  demandas  repetitivas).  2.3.2
Deliberação: ficou decidido pela  instauração do IRDR,  após  realizada a  coleta  de
processos tanto da dívida ativa quanto do juizado especial da fazenda pública a fim
de demonstrar a controvérsia sobre a mesma questão de direito. Enquanto isso, os
membros  devem recorrer  da  decisão  do  Juizado  Especial  da  Fazenda  Pública  de
remessa dos autos para outro juízo e da decisão de arquivamento. Sem prejuízo da
possibilidade de se firmar um TAC para transferência virtual. 

3.  Matéria  deliberativa:  3.1  Definição  do  novo  horário  para  a  realização  das
reuniões  da  Coordenação  Cível:  ficou  definido  pelos  membros  presentes  que  as
próximas reuniões da coordenação cível  ocorrerão pela parte da tarde,  às 14h, na
sexta-feira,  com a duração máxima de  60 minutos,  em virtude da  dificuldade de
alguns defensores não estarem comparecendo por conta de audiências. 
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4.Adendos:  4.1 Metas:  o Dr. Wilson pontuou a dificuldade que tem passado para
alcançar as metas estabelecidas, ressaltando que para determinadas defensorias são
criadas  metas  inatingíveis,  já  que  por  exemplo,  com  relação  ao  indicador  de
atendimento, é algo que não depende unicamente da vontade do defensor, não tendo
como fazer o assistido ir procurá-lo, pois são as varas que realizam a movimentação
processual/ intimações.  4.1.1 Manifestação: o Dr. Vitor sugeriu que fosse criada uma
comissão composta por membros que não fizeram parte da formulação das metas, a
fim de fazer um levantamento e revisão das metas estabelecidas, realizando os ajustes
necessários, para que as metas possam ser de fato realizáveis. Já a coordenadora e a
subcoordenadora  destacaram  que  o  Conselho  Superior  tem  feito  esse  papel  de
aperfeiçoamento das metas,  não deixando que o Instituo Áquila imponha critérios
desmedidos  e  inalcançáveis.  Além  de  que  o  canal  para  a  discussão  de  novas
propostas de mudanças é a própria coordenação, onde os membros podem trazer
sugestões  e  não  apenas  limitar-se  a  relatar  críticas.  Por  sua  vez  o  Dr.  Christiano
propôs  que  fosse  encaminhado  para  o  e-mail  da  coordenação  as  sugestões  de
melhorias e mudanças, de forma objetiva e fundamentada, em relação à definição das
metas e de seus indicadores. 4.2 Necessidade de pessoal de apoio: o assunto acerca
da insatisfação dos membros com a falta de estrutura de apoio foi reiterado, devido à
sobrecarga  de  trabalho,  sobretudo  para  aqueles  que  possuem cumulação.  A Dra.
Caroline  relembrou que  já  havia  encaminhado  memorando  ao  DPG  (consulta  ao
Próton  pelo  processo  n  °.    20000.003875/2019-99) sugerindo  a  padronização  da
estrutura de apoio dos órgãos de atuação, porém houve indeferimento por falta de
orçamento. Que continuará reforçando a necessidade de estruturação dos órgãos de
apoio junto à Administração Superior, prioritariamente das Defensorias que atuam
nos  Juizados  Especiais  que,  além  de  contar  com  déficits  de  membros,  sofreram
ampliações das atribuições com aumento de mais uma vara, o que tem dificultado as
acumulações e designações de membros que necessitam se deslocar para diversos
Fóruns, muitas vezes importando em fechamento da unidade durante o expediente
por ausência de servidor de apoio, enquanto o membro realiza audiência.    

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
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SUELEN PAES DOS SANTOS MENTA 
Subcoordenadora temática cível
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