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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO DA COORDENADORIA TEMÁTICA CÍVEL 

 

Aos 28 dias do mês de junho 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 11ª reunião da 

coordenadoria cível. 

 

Pauta: 

 

1.Informações/avisos: 1.1 Necessidade de intimação pessoal da 

Defensoria no 2º grau; 1.2 Envio de memorando circular; 1.3 

Implantação do SOLAR na área cível; 1.4 Resposta aos 

memorandos recebidos do Gabinete e Diretoria Administrativa; 

1.5 Pasta Pública do Plantão Cível e banco de petições. 

2. Assuntos gerais: 2.1 Da não apresentação de contestação pelo 

defensor que se habilitou nos autos. 

3. Matéria deliberativa: não houve. 

4. Adendos: 4.1 Questionamento sobre a Resolução 004/2019-

CSDPE/AM; 4.2 Necessidade de comunicação sobre a alteração 

das acumulações; 4.3 Número de contato do assistido na petição 

inicial. 

 

Matérias apresentadas: 

 

 

1.Informações/avisos: 1.1 Necessidade de intimação pessoal da Defensoria no 2º 

grau: como a própria Defensoria Pública de 2ª instância encaminhou os ofícios para a 

1ª e 3ª Câmara Cível do TJAM solicitando a intimação pessoal da instituição para as 

sessões de julgamento, e que por enquanto somente a 1ª CC passou a realizar a 

cientificação, a dra. Caroline Pereira informou que a Coordenação apenas 

encaminhará esta situação ao DPG, caso não haja o cumprimento da solicitação pela 

3ª CC. 1.2 Envio de memorando circular: foi comunicado o envio de memorando 

circular aos endereços eletrônicos das DPACs, Defensorias Especializadas de 

Atendimento Fundiário, de Interesses Coletivos e da Saúde, solicitando que fosse 

enviado ao e-mail da Coordenação, informações acerca da quantidade de mandados 

de segurança impetrados e de ações ajuizadas em face do Estado Amazonas, bem 

como seus respectivos números, durante os anos de 2018 e 2019, por conta de um 

ofício encaminhado pela ALEAM ao Gabinete, requerendo tais informações. 1.2.1 

Discussão: após manifestações, os membros presentes constataram a inviabilidade do 
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uso dos sistemas da Defensoria para a obtenção dessas informações, já que no Próton, 

apesar de existir a possibilidade de cadastro da parte requerida, esse preenchimento 

não ocorre na grande maioria dos órgãos de atuação, e no sistema de relatórios 

sequer se permite tal cadastro, pois o filtro se limita à parte requerente. Assim, 

verificou-se que a melhor forma de se realizar a coleta desses dados seria pelo sistema 

do TJAM, requerendo ao setor de distribuição do Fórum Henoch Reis relação do 

quantitativo de ações nos anos solicitados, a partir do filtro Defensoria Pública x 

Estado. Ao final, ficou acordado que os órgãos que receberam o memorando circular 

devem tentar obter as informações solicitadas na medida do possível e que a 

coordenadoria juntamente com a Corregedoria buscará coletá-las através do setor de 

distribuição do TJAM. 1.3 Implantação do SOLAR na área cível: a coordenadora 

comprometeu-se a realizar uma reunião com o dr. Ricardo Queiroz/DPLAN a fim de 

verificar o cronograma de implantação do sistema SOLAR na área cível. 1.4 Resposta 

aos memorandos recebidos. 1.4.1 Gabinete: foi informado o recebimento de 

memorando do Gabinete solicitando a manifestação da Coordenação Cível acerca de 

uma possível parceria a ser firmada mediante termo de cooperação técnica entre a 

Defensoria Pública e Universidade do Estado do Amazonas com a destinação de 

estagiários para subsidiar a atuação institucional em processos judiciais com 

conhecimentos técnicos e específicos nas áreas de Engenharia e Medicina. Em 

resposta, foi destacado (i) que a contratação de assistentes técnicos já havia sido 

solicitada formalmente pela coordenadoria, e reiterado em outra oportunidade; (ii) 

que o auxílio de discentes seria vantajoso apenas para a área de Engenharia, pois 

como já existe um engenheiro no quadro de servidores da instituição, aprovado no 

último concurso, os graduandos trariam um suporte ao especialista na elaboração dos 

laudos e nas visitas técnicas in loco e (iii) que com relação à área da Medicina, a 

medida adequada que supriria as necessidades atuais seria a contratação de um 

perito médico para atuar como assistente técnico. 1.4.2 Diretoria Administrativa: 

acerca da mesma temática, a D.A solicitou a manifestação sobre a necessidade de 

contratação de profissional especializado para atuar em outros processos que 

envolvem a área médica, já que havia sido encaminhado para este órgão pedido de 

um perito médico para atuar em um processo específico. Em resposta a coordenação 

ressaltou que a necessidade de um quadro auxiliar para atuar nos processos judiciais 

de erro médico e de violência obstétrica é situação recorrente e não apenas pontual. 

1.4.3 Discussão/sugestão: os membros concordaram acerca da importância de se ter 

nos quadros da instituição um apoio técnico nas áreas apontadas, mas também que 

seria necessário ter um profissional na área da contabilidade. 1.5 Pasta Pública do 

Plantão Cível e banco de petições: por fim, foi avisado que um pendrive está sendo 

compartilhado entre os defensores do cível para que sejam armazenadas peças 

modelos a fim de se alimentar tanto a pasta do Plantão, criada dentro do sistema da 
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defensoria, no servidor de arquivos, quanto o arquivo de banco de petições criado no 

site da instituição na aba da coordenadoria cível.  
 

2. Assuntos gerais: 2.1 Da não apresentação da contestação pelo defensor que se 

habilitou nos autos: a coordenadora relatou situação vivenciada na qual membros 

realizam a habilitação da parte requerida nos autos, não apresentando contestação e 

nem realizando qualquer comunicação. Assim, por ser questão recorrente observada 

nos processos e prejudicial aos assistidos, foi ponderado que (i) o defensor que se 

habilita é quem fica responsável por apresentar a defesa do assistido, por isso, caso 

seja constatada a falta de contestação, deverá encaminhar o assistido para o membro 

que se habilitou nos autos; que (ii) A habilitação deve ser feita pelo membro que 

tenha atribuição para atuar, não sendo recomendável a habilitação e posterior 

encaminhamento do assistido ao órgão competente para apresentar a contestação, 

salvo quando autorizado por este e em casos de urgência.  

 

3. Matéria deliberativa: não houve. 
 

4.Adendos: 4.1 Questionamento sobre a Resolução 004/2019-CSDPE/AM: após 

questionamento feito pelo dr. José Ivan acerca do conteúdo da Resolução 004/2019-

CSDPE/AM republicada no dia 27 de junho (Diário Oficial DPE/AM, Ano 5, Edição 

1.023), a coordenadora esclareceu que esta republicação ocorreu por equívoco da 

secretaria do Conselho, devendo ser desconsiderada. Ressaltou que (i) a nova 

publicação da Resolução 004 ocorrerá no dia 28 de junho, sendo esta que deverá ser 

observada; (ii) as alterações por ela impostas entrarão em vigor no dia 1º de julho e 

que (iii) qualquer dúvida na republicação desta resolução ou em qualquer outra 

deverá ser encaminhada ao Conselho Superior um pedido de consulta. Por sua vez, o 

dr. Péricles Duarte, Subcorregedor Geral, consignou que para o Cível as mudanças 

serão na nomenclatura dos órgãos de atuação, na criação de defensoria especializada 

para tratar de matérias relativas à Fazenda Pública e no aumento de atribuições das 

especializadas. Sendo que o sistema de relatórios já estará adaptado a partir do dia 1º 

de julho. 4.2 Necessidade de comunicação sobre a alteração das acumulações: foi 

requerido pelo Dr. Christiano Pinheiro que tanto a Administração Superior quanto o 

defensor que receba a nova designação possam comunicar ao antigo membro 

designado sobre as alterações nas acumulações, a fim de que a cientificação seja feita 

não só por meio de publicação no Diário Oficial, mas também por meio eletrônico ou 

por contato telefônico. 4.3 Número de contato do assistido na petição inicial: foi 

solicitado pelo dr. Raimundo Sérvulo que seja acrescentado o número de contato dos 

assistidos nas iniciais, a fim de facilitar a comunicação tanto dos defensores quanto 

do juízo, caso seja necessário.  
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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 

 

 

PRISCILA SALIGNAC MACHADO GAMA 

Residente Jurídica 


