
ATA DA REUNIÃO DO FORFAM - Fórum dos Juizes de Família do Poder Judiciário do
Estado do Espírito Santo

Aos 23 dias do mês de Fevereiro de 2018, ás 13:30 horas, no Salão Nobre do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo, foi aberta Primeira Reunião do Fórum dos Juízes de
Família do Poder Judiciárío do Estado do Espírito Santo do ano de 2018, sob a
Presidência de Fabio Gomes e Gama Júnior, Juiz de Direito Presidente do FORFAM.
Presentes os Juízes de Direito, Aline Moreira Souza Tinoco, Mílhena Sousa Vilas Boas,
Inacia Nogueira de Palma, Marcia Pereira Rangel, Romilton Alves Vieira Junior e Glicia
Môníca Dornellas Alves Ribeiro. Presente, ainda, a servídora do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cídadania, Paula Morgado Horta Monjardim Cavalcanti. ABERTO
OS TRABALHOS, foi inicialmente aprovada a Ata da Reunião ocorrida em 20 de Outubro
de 2017. A seguir, os temas previstos na Pauta foram analisados e discutidos e as
deliberações foram as seguintes: a) Formação de grupo para dar destinação aos valores
arrecadados na campanha de humanização das Centrais Multidisciplinar Ii
Prosseguimento da campanha: Reiniciar a campanha através da AMAGES, preservando
os valores arrecadados até o momento; b) Formação de grupo para visita na Comarca de
São VicentelSp' com o fim de participar de Oficina de Parentalidade: Diligenciar junto á
Presidência do Eg. TJES sobre autorização bem como despesas de deslocamento. Fazer
contato com a Comarca de São Vicente sobre o transporte do aeroporto de São Paulo até
a Comarca. Solicitar à Presidência do Eg. TJES que fique responsável pelos custos da
viagem de servidores indicados pelo juizes do FORFAM. Foi feito contato com a Comarca
de São Vicente e as próximas Oficinas acontecerão em 08 de MARÇO, 05 de ABRIL e 10
DE MAIO, sempre com início às 13:15h e término às 18 horas; c) Reencaminhar para
Corregedoria Geral de Justiça o Estudo do FORFAM sobre a impossibilidade de
cumulação de execução por expropriação e por coerção pessoal nos mesmos autos:
proposta aprovada, com o reencaminhamento, também, da deliberação do Comitê Gestor
de Tabelas Processuais Unificadas; d) Resolução 0512018 e o cadastro de Defensores
Dativos: sugerir à Presidência do Eg. TJES e à Comissão Especial de Direito de Família
da OAB/ES que o Defensor Dativo com atuação na Vara de Família seja credenciado pela
Comissão de Direito de Família da OAB/ES; e) Encaminhar ofício ao CNJ solicitando
diligências no sentido de firmar convênio com o INSS com o fim de possibilitar acesso ao
banco de dados deles, bem como ao banco de dados do Ministério do Trabalho e
Emprego: aprovada a formalização de ofício para CNJ solicitando diligências; f) Reiterar
oficio para a Caixa Econômica Federal com o fim de tentar acesso ao banco de dados
deles para agilizar bloqueio de saldo de FGTSIPIS: decidido que o juiz Fabio Gomes e
Gama Junior irá procurar pessoalmente a Superintendência da Caixa Econômica Federal
com o fim de tratar do assunto; g) OUTROS TEMAS: g1) Criação/recuperação de e-mail
do FORFAM: Fazer contato com Lavinia (CEJUSC) e com o juiz Rafael Menezes
buscando informações sobre o e-mail anteriormente criado; g2) A juiza Aline Tinoco
relatou a experiência com o Mutirão de Conciliação realizado na Comarca de São Mateus,
oportunidade em que se comprometeu a compartilhar com os demais colegas a
documentação que permitiu a realização do Mutirão; g3) Viabilizar, através de contatos
com a OAB e com a AMAGES, convite para evento com a psicóloga do TJRJ, Dr. Glícia
Mattos. Finalmente, os presentes deliberaram sobre o próximo encontro, no dia 13 de
Abril de 2018, às 13:30 horas. Nada mais havendo, foi encerrado o presente.
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