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Ata da XXIV (vigésima quarta) Reunião do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, reuni-
do em sessão ordinária realizada no dia 25/01/2019 em Aracaju, Sergipe. Aos vinte e cinco dias do

mês de janeiro do ano 2019, às 09:30 horas nas dependências do DEL MAR HOTEL, com endereço na
Av. Santos Dumont, 1500 — Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035-730, reuniu—se o COLÉGIO NACIONAL

DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS, sob a presidência de MARCUS EDSON DE LIMA (DPG/RO), Pre-

sidente do Condege, e participação de Defensores Públicos—Gerais e representantes de defensorias e

associações conforme lista de presentes anexa, além do Governador do Estado de Sergipe, BELIVAL—
DO CHAGAS SILVA. O Presidente da sessão realizou a contagem de quórum e havendo maioria abso—

luta dos membros, declarou instalada a reunião; o Presidente cumprimentou a todos, agradecendo

suas presenças, e em especial a Defensoria Pública do Estado de Sergipe pelo acolhimento e organi-
zação do evento, prosseguindo segundo os itens na pauta. Inicialmente, o Presidente agradeceu a
presença do Governador do Estado de Sergipe, BELIVALDO CHAGAS SILVA, que é Defensor Público

aposentado do Estado de Sergipe e prestigia a sessão, para quem pleiteou apoio à instituição; pas-
sando a palavra ao Defensor Público-Geral do Estado de Sergipe, JOSÉ LEO DE CARVALHO NETO, que,

cumprimentando a todos, proferiu palavras de agradecimento ao apoio do Governo Estadual à insti-

tuição, ressaltando que em 2010 o Governador BELIVALDO CHAGAS, quando então Vice—Governador,

apoiou e incentivou a adequação da Lei Orgânica da DPE-SE a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Após homenagens realizadas, com entrega de placa comemorativa ao Governador do Estado, este se

pronunciou acerca da importância da Defensoria Pública e seus reflexos no atendimento da popula-

ção carente, expressando sua preocupação com a necessidade de ampliação da DPE-SE, com desti—
nação de recursos hoje utilizados com o pagamento de advogados dativos em razão justamente da
falta de defensores públicos. Item 01. Aprovação e assinatura da ata da XXIII (vigésima terceira)
Sessão Ordinária do CONDEGE, realizada no dia 14 de dezembro de 2018, em Belo Horizonte/MG.

A ata foi previamente disponibilizada para todos os DPG's e não foram apresentados nenhum ques—
tionamento e/ou sugestão de alteração nem supressão; com isso, a ata foi aprovada a unanimidade.
Item 02. Presidência do Condege, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-R0). Criação de Comissão mista

entre a Condege e a Anadep para acompanhamento da reforma da previdência. Foi passada a pala—
vra ao Presidente da Anadep, ANTONIO JOSÉ MAFFEZOLI LEITE, que realizou uma explanação sobre a

questão; ele informou que desde o ano passado a Anadep já vem se preparado e traçado estratégias
para abordar a questão da reforma da previdência; traçou considerações sobre as propostas que
foram apresentadas até o momento e ressaltou a importância da atuação conjunta da Anadep, Con-
dege e DPU, a fim de alinhar estratégias que não se prejudiquem mutuamente e corroam a imagem
da instituição. Ficou estabelecido que o Condege, conjuntamente com a Anadep, irá oficiar a DPU e a
Anadef e marcar um encontro para alinhar a atuação na matéria. Deliberou-se formação da Comis—

são conjunta proposta, pelos defensores públicos Maria Carmen de Sá (Anadep, DPE—RJ) e André
Castro (Condege, DPE-RJ), os quais informarão sobre a andamento dos trabalhos em reuniões do
Colegiado; a DPU poderá indicar um membro para também atuar na comiss ão conjunta; a DPE-RJ
assume o compromisso de apoiar as atividades dos membros da DPE-RJ na Comissão, nos afasta-
mentos que se fizerem necessários ao mister. Item 03. Presidência do Condege, MARCUS EDSON DE

LIMA (DPG-RO). Projeto de Lei de autoria do Deputado Federal CARLOS HENRIQUE GAGUIM que
altera o art. 49 da Lei Complementar nº 80/94 (Lei Orgânica da Defensoria Pública), acrescentando

parágrafo que define necessitado/hipossuficiente como pessoa cadastrada no Cadastro único para
programas sociais do Governo Federal. O Presidente da sessão fez um resumo da questão, acompa-

nhado de informações técnicas prestadas pelo Presidente da Anadep; este informou queªo prºjeto
I
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45 tratado está arquivado na Câmara de Deputados (prestou detalhes sobre como funciona o andamen-
46 to legislativo deste tipo de processo) e só deve receber andamento caso o proponente o provoque
47 (há notícia de que talvez o mesmo esteja recuando a proposta); a Anadep informou ainda que não é
48 a primeira vez que projetos desta natureza são apresentados e a associação já possui nota técnica
49 pronta para atuar. Item 04. Presidência do Condege, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Mapa da
50 Defensoria Pública. Foi passada a palavra ao Presidente da ANADEP, ANTONIO JOSÉ MAFFEZOLI LEI—

5] TE, que realizou uma explanação sobre a questão; realizou considerações sobre a importância do
52 levantamento de dados estatísticos em discussões importantes. Item 05. Defensor Público-Geral do

53 Estado de Sergipe (DPE-SE), Dr. JOSÉ LEÓ DE CARVALHO NETO. Prática Exitosa da CRLS (Câmara de

54 Resolução de Litígios de Saúde) da Defensoria Pública do Estado de Sergipe: Instrumento de Racio—
55 nalização da Judicialização e de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Apresentação do
56 tema por SAULO LAMARTINE MACEDO (Defensor Público da DPE-SE, Diretor da CRLS). Foi passada

57 a palavra ao Defensor Público SAULO LAMARTINE MACEDO, que apresentou uma exposição acerca
58 do surgimento, funcionamento e desenvolvimento da Câmara de Resolução de Litigios de Saúde
59 (CRLS) coordenada pela Defensoria Pública no Estado de Sergipe. O Defensor Público—Geral do Estado

60 de Sergipe colocou o membro apresentante à disposição para expor o projeto em outras defensorias
61 públicas ou até mesmo receber colegas que estejam interessados em conhece—Io e/ou implementá-
62 lo. Item 06. Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (DPE-RS), Dr. CRISTIANO VIEIRA

63 HEERDT. Criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública. Fol passada a palavra ao DPG-RN,
64 CRISTIANO HEERDT, o qual traçou um panorama sobre a questão, ressaltando a responsabilidade de
65 discuti-lo; ponderou que, após a aprovação da Emenda Constitucional nº 80/14, a discussão da ques-
66 tão deve ganhar maior força; informou que a matéria precisa ser discutida pelo Colegiado para che-
67 gar a uma conclusão quanto a temática para que se busque, dai, traçar a estratégia mais adequada.
68 Iniciou-se ampla discussão sobre a matéria, com exposição do posicionamento dos participantes.
69 Deliberou-se para que seja passado novamente aos membros do Colegiado o texto anteriormente <
70 aprovado como proposta, a fim de amadurecer a discussão, que deverá ser retornada à pauta da '
71 próxima reunião; a matéria será também discutida com a DPU; deliberou-se também que o DPG-RS/Uv,,_í-v'
72 irá buscar agenda com o Ministro da Casa Civil ONYX LORENZONI. Item 07. Defensor Público-Geral

73 do Estado do Rio de Janeiro (DPE—RJ), Dr. RODRIGO PACHECO. Acordo penal e posicionamento

74 Condege. O DPG-RJ, RODRIGO PACHECO, mostrou a preocupação com o caso, em especial a estraté-

75 gia adotada em órgãos acusatórios nos países em que o acordo penal vigora, principalmente over- ,
76 charging (sobreacusação); manifestou ainda preocupação com acontecer no processo criminal
77 comum o constrangimento do cidadão a aceitar acordos criminais como hoje as vezes ocorre em
78 transações penais no âmbito dos juizados criminais. O DPG—MG manifestou preocupação com a ne-_
79 cessidade de tentar aproximação com o Ministério da Justiça para entender a posição do governo
80 quanto ao tema antes de realizar o enfrentamento. Deliberou-se enviar a Nota Técnica elaborada
81 pela DPE-RJ para a Comissão de Direito Criminal do Condege, consultando-a sobre matéria, estabele—
82 cendo-se prazo, para que a questão seia rediscutida na próxima reunião do Colegiado; deliberou—se
83 também reiterar ofício anterior enviado ao Ministro da Justiça (que pedia agenda para apresentação
84 da Diretoria) solicitando agenda para discutir especificamente essa questão. Item 08. Defensor Pú-
85 blico-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (DPE-MS), Dr. LUCIANO MONTALI. Discussões acerca A

86 da viabilização de alteração da Lei de Responsabilidade Fiscal para inclusão de Defensorias ÉPúblicas 3
87 no limite de gastos de pessoal em 2% (dois pontos percentuais). Foi passada a palavra à Subdefen- ª;“
88 sora Pública-Geral da DPE-MS, JÚLIA FUMIKO HAYASHI GONDA, que realizou ponderações ª_sobre a i
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matéria no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul; outros defensores público-gerais relataram

como a questão está sendo enfrentada em seus Estados. Item 09. Informes gerais. (a) A Presidência
recebeu solicitação de convocação de reunião da Comissão de Direitos Humanos do Condege para os

dias 28 e 29 de março de 2019; o Colegiado reforçou sua posição de autorização de reuniões de co—
missões temáticas em apenas um dia por convocação, salvo excepcionaiidade devidamente justifica-

da; desse modo aprovou a convocação para o dia 29 de março de 2019, desde que a Comissão
apresente previamente a pauta de discussão. (b) Outros informes. Foram realizados outros informes
e manifestações. Nada mais, foi finalizada a reunião, sendo a ata lavrada por mim, KELSEN HENRI-
QUE ROLIM DOS SANTOS, Defensor Público do Estado de Rondônia, Secretário Executivo do Conde-

ge, , e assinada pelos presentes. Aracaju - SE, 25. de janeiro de 2019.
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MARCUS EDSON DE LIMA

Defensor Público Geral do Estado de Rondônia

Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais

DAVI EDUARDO DEPINÉ FILHO
Defensor Público Geral do Estado de São Paulo

Vice-Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais

MARIANA LOBO BOTELHO ALBUQUERQUE
Defensora Pública Geral do Estado do Ceará

Secretário-GeraI—Adjunta do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais

"1(WW
Dra. Roberta de Paula Caminha Melo Dr. Carlos Eduardo de Paula Monteiro

Defensora Pública Geral Subdefensor Publico-Geral
dor—Estado do Acre do Estado de Alagoas

' “i
Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa Dra. Mªriª Jºãº Silga;

Defensor Público Geral """""" ' Defensora Éªúbtioa Geral
do Distrito Federal

do Estado do Amazonas

Dr. Rogério Borges de
1ª Subdefensor Publico Gera

do Mato Grosso A
a” _,/ / ;

éoaresDra.]úlia Fumiko Hayashi Gonda uíol' 6 |o: era

1ª Subdefensora Pública—Geral % na era 5do Estado do Mato Grosso do Sul l, ]

Dr. Fábio Ribeiro Bittencourt
Subdefensor Público—Geral

do Estado do Espírito Santo
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Dr. Ricardo José'GestaSouza Barros Dr. José Fabrício Silva dgnyJma

Defensor Público-Geral Defensor Público-Geral
do Estado da Paraíba do Estado do Pernambuco

Dra. Francisca Hildeth Leal E. Nunes Dr. Rodrigo Baptista Pacheco lª
Defensora Pública Geral Defensor Público-Geral ; , a,

dº Estado dº P'aU' do Estado do Rio de Janeiro ,;
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Dr. Cristiano Vieira Heerdt
Dr. Clístenes Mikael de Lima Gadelha

5 bd f P 'bI' G | Defensor Público-Geral"' e ensor U 'Cº— era do Estado do Rio Grande do Sul __ ,—do Estado do Rio Grande do Norte _ . * ' ' __,» '

' i “ Dr. Jose Leo de Carvalho Neto” vDr. Stelio Dener de ouza Cruz , . “» = f“
f P 'bl' G | Defensor Publico-Geral _ —De ensor u |C era do Estado de Sergipe

do Estado de R0 alma

Dr. Antônio José Maffezoli Leite
Presidente da ANADEP
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