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Ata da XXV (vigésima quinta) Reunião do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, reunido
em sessão ordinária realizada no dia 25/02/2019 em Brasília, Distrito Federal. Aos vinte e cinco dias

do mês de fevereiro do ano 2019, às 09:30 horas nas dependências da sede da Defensoria Pública do

Distrito Federal, com endereço na SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 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. O Presidente da sessão realizou a contagem de quó—
rum e havendo maioria absoluta dos membros, declarou instalada a reunião; o Presidente cumpri-

mentou a todos, agradecendo suas presenças, e em especial a Defensoria Pública do Distrito Federal

pelo acolhimento e organização do evento, prosseguindo segundo os itens na pauta. Item 01. Apro-
vação e assinatura da ata da XXIV (vigésima quarta) Sessão Ordinária do CONDEGE, realizada no
dia 25 de janeiro de 2019, em Aracaju/SE. A ata foi previamente disponibilizada para todos os DPG's

e não foram apresentados nenhum questionamento e/ou sugestão de alteração nem supressão; %
isso, a ata foi aprovada à unanimidade. Item 2. Defensoria Pública do Estado do Tocantins, FÁBIO
MONTEIRO DOS SANTOS (DPG-TO). Solicitação de providências quanto a dificuldade de tratamento

com o INSS — Instituto Nacional do Seguro Social — para requisição ou obtenção de informações ou

documentos, com lastro no art. 128, X, da LC 80/94 ou por ordem judicial. Foi passada a palavra ao
DPG-TO, FÁBIO MONTEIRO DOS SANTOS, que relatou a dificuldade de tratamento com o INSS, em

especial quanto à negativa de entrega de documentos imprescindíveis ao ajuizamento de açõ
enquanto o INSS se recusa a fornecê-los, se opondo à prerrogativa do inciso X do art. 127 da L
80/94, o Poder Judiciário por vezes recusa a ordem judicial sob o argumento da existência do poder
de requisição; por isso, solicita providências quanto à defesa da prerrogativa. O DPG/SP constatou
que o importante seria tentar converter a posição do STF quanto ao inciso X do art. 127 da LCE
80/94, ponderando, contudo, que esse não seria o momento ideal para tanto (com o que concordou
o DPG-TO), de modo que uma solução provisória seria solicitar os documentos no âmbito da Lei de
Acesso à Informação. O DPG-MS posicionou que, a depender do tamanho da comarca, "uma aproxi-

mação política com os representantes do INSS seria facilitadora. Como deliberação, a DPDF ficou
responsável por levantar em que ponto pararam as negociações para autorizar acesso direto ao INSS

pelas defensorias públicas para obter dados e documentos de assistidos, retomando as discussões; a
ANADEP se colocou à disposição para trabalhar em coniunto na questão. O defensor público Pedro

Carrielo (DPE-RJ) informou que a DPE-RJ celebrou parceria com o INSS para o fluxo de informações
entre a instituição e o órgão nas ações de alimentos fosse realizado de modo eletrônico; ele irá
transmitir a todas as defensorias o modelo adotado. Item 3. Presidência do Condege, MARCUS ED-

SON DE LIMA (DPG-RO). Solicitação da Comissão do Direito à Moradia e Questões Fundiárias do _» (

Condege com requerimento de convocação dos seus membros para realização do IV Seminário Jªi
Nacional de Moradia — na qualidade de Zª Reunião Ordinária Anual, tendo a 1ª sido realizada no , ]
dia 15/02/2019 —, nos dias 04 e 05 de abril de 2019 em Campo Grande - MS. O Presidente apresen—

tou a solicitação da Comissão do Direito à Moradia e Questões Fundiárias do Condege; o Colegiado
deliberou autorizar a convocação da 2ª Reunião Ordinária da Comissão para o dia 04 de abril de
2019, estendendo o convite para os DPG“s enviarem membros para prestigiar o IV Seminário Nacio—
nal de Moradia. Item 4. Presidência do Condege, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO)f.“*Discussões :

acerca do início dos trabalhos da Comissão Mista para Acompanhamento da Reforma da Previdên- Í '
cia, criada na reunião XXIV do Condege, composta pelos defensores públicos Maria Carmen de Sá

(Anadep, DPE-Rl) e André Castro (Condege, DPE- RJ). A palavra foi passada ao defensor públic Pre-
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sidente da ANADEP — PEDRO COELHO—, que apresentou um estudo elaborado pela Diretoria Legisla-

tiva da associação, com um apanhado da Reforma da' Previdência e os desafios que serão enfrenta—

dos; a ANADEP convidou os Defensores Públicos-Gerais a participar de um Seminário sobre a.
Reforma da Previdência, que ocorrerá dia 12 de março, em Brasília-DF, e, no dia seguinte, da Assem—

bleia Geral da associação, em que se discutirá e aprovará mobilizações a serem realizadas. As ques—

tões apresentadas pela Diretoria Legislativa da ANADEP foram: desconstitucionalização da matéria

previdenciária; possibilidade de alíquotas ordinárias progressivas e extraordinárias (para servidores
públicos); ausência de regras de transição para quem ingressou no serviço público antes de 2003;
sistema de pontos para a aposentadoria dos servidores que ingressaram depois de 2003; agravamen-

to do requisito de idade para as mulheres; pensão por morte; sistema de capitalização (facultati-
vo/obrigatório); aumento da idade para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada de um
salário mínimo; desoneração da contribuição patronal para o FGTS se o empregado já recebe o bene-

fício previdenciário. Foram indicados os seguintes nomes para reforçar a Comissão de atuação con-
junta Anadep/Condege sobre a Reforma da Previdência: FÁBIO NAMEKATA (DP-PA, pela Anadep) e
RAFAEL PITANGA (DP-SP, pelo Condege). Item 5. Defensoria Pública do Estado do Tocantins, Estel-

lamaris Postal (SDPG-TO). Discussões relativas ao PL 11262/2018 em tramitação no Congresso Naa/ªm
cional, desarquivado pelo Deputado Federal CARLOS HENRIQUE GAGUIM (DEM-TO), que
acrescenta o é 12 ao artigo 4º da Lei Complementar nº 80 de 12. 01.94, regulamentando o conceito

de pessoa necessitada ou hipossuficiente. A questão foi apresentada pelo DPG -TO, que expôs o
problema do Projeto de Lei, que interfere na autonomia da instituição, bem como a atuação da OAB-
TO, que' afirma politicamente a inexistência de regulamentação (a DPE—TO possui normativas que ,, “&

regulam critérios de atendimento e hipossuficiência) e supostos atendimentos à população que teria
condições de contratar advogados; após isso, diversos defensores gerais explanaram como o pro-
blema tem se apresentado e sido enfrentado em seus Estados. O DPG/SP irá disponibilizar na próxi—
ma reunião o estudo sobre o tratamento/regulamentação da caracterização de hipossuficiência nos
diversos Estados da federação. Ficou deliberado que se procurará discutir a pauta com o Deputado

Federal CARLOS HENRIQUE GAGIM (DEM-TO), sem elaboração de nota pública. Item 6. Presidência

do Condege, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Discussões relativas ao PL 80/2018 em tramita-

ção no Congresso Nacional e mobilização para visita ao Relator — Deputado Federal Rodrigo Pache-
co (DEM—MG) — para exposição do tema e apresentação de Nota Técnica. Foi passada a palavra ao
DPG-SP, que realizou expôs'o tema e as atividades realizadas em sua tratativa até o momento, re-
lembrando que o projeto estabelece a obrigatoriedade atuação de advogado ou defensor público em
toda e qualquer conciliação ou acordo, inclusive extrajudicial; finalmente, concluiu que foi elaborada
nota técnica que está pronta para apresentação ao parlamentar relator. Deliberou-se que o DPG—MG
irá procurar agendar pauta ,com Deputado Federal RODRIGO PACHEGO (DEM-MG), relator doª

para tratar da matéria e apresentara nota técnica elaborada. Item 7. Presidência do Condege,
MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Discussões relativas a projetos de lei que atribuam às Defen—

sorias Públicas Estaduais a defesa de policiais e/ou agentes de segurança, independentemente de
critério econômico; apresentação de abordagens realizadaspelas Defensorias de Estados em 'que
tais projetos já foram aprovados. O DPG- SP apresentou a experiência no Estado de São Paulo quan-

to à matéria, onde foram aprovados Projetos de Lei (hoje Leis nº 16768/18 e 16910/18) que esfabe ,,“
leceram a obrigatoriedade da defesa pela DPE- SP de algumas categorias de agentes de segurança
pública processados na via judicial ou administrativa — ainda há projetos em andamento estendem a

atuação para outras categoria; inicialmente, se buscou diálogo com as corregedorias a fim de realizar
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um recorte de vulnerabilidade, tentando atuar em situações de policiais que estejam em vias de per-

der a função pública, que foi razoavelmente aceito pelas instituições; foi proposta uma ADIn “no TJ-

SP, de inciativa pela OAB-SP, contudo a liminar e agravo decorrente foram indeferidos; finalmente,

se conclui que a questão é mais política do que jurídica. Os'DPGis de diversos Estados relataram as
situações enfrentadas atualmente quanto à matéria; os DPGis CE e AM relataram suas experiências

ao trabalhar a matéria na forma de Convênio ou Termo de Cooperação com o Governo do Estado —
de modo, inclusive, a não dar tratativa rígida da legislação —, defendendo que a questão por si não

fragiliza a atividade da defensoria; a DPE-AM relatou ainda que está realizando plano de trabalho
para a execução do Convênio, e que a maior oposição encontrada foi a inclusão do termo ”vulnerabi-
lidade" nos documentos. O DPG-SP se comprometeu a repassar a petição inicial da ADIn ajuizada

pela OAB-SP contra os projetos de lei que tratam da matéria no Estado de São Paulo. Item 8. Presi-

dência do Condege, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-R0). Discussões relativas ao atendimento da
Defensoria Pública em localidades onde a instituição local não está efetivamente instalada ou não

possui membro designado para a área. Termo de Cooperação de integração das defensorias públi-
cas estaduais através do Condege. Foi passada a palavra ao DPG A-IVI, que criticou a postura de aI—a, -——

gumas Defensorias Públicas as quais recusam o recebimento de solicitações de protocolo através do . <>

Termo de Cooperação sobre o Peticionamento Integrado, chamando atenção ao episódio recente /
envolvendo a DPU, que foi alvo de ação do MPU justamente por recusar atendimento em local onde

não há defensor público com atuação exclusiva. A matéria foi amplamente discutida pelos 'DPGXSC
(.!presentes, atentando-se que o termo de cooperação exclui sua própria aplicação em localidades ou

áreas onde não estão lotados defensores públicos. O DPG-SP reforçou que o Condege já discutiu e
negociou a questão à exaustão em oportunidades anteriores, sempre chegando ao impasse de não
atuação nas áreas e locais onde a DPE local não atua, dada a impossibilidade de acompanhar atos e
intimações posteriores, concluindo-se que a orientação deve ser o indeferimento de atendimento de

assistidos nessa situação. Dentre as sugestões apresentadas estão: designação de um defensor públi-

co para acompanhar virtualmente as demandas apresentadas através do termo de cooperação; reali- :

zar o protocolo das petições apresentadas através do termo com acompanhamento de defensor &
dativo nos atos judiciais decorrentes; adoção de um software que permita o protocolo integrado em :(
outros Estados, nas situações em que oTermo de Cooperação não se mostre aplicável; denegação do ,ª x
atendimento nas situações não abarcadas pelo Termo. Concluiu-se, por hora, reforçar a obrigação 1
das defensorias públicas em manter atualizados os dados de execução do Termo de Cooperação .!“
sobre o peticionamento integrado no site do Condege (www.condege.org.br/peticionamento), co- .
municando os dados atualizados à Presidência do Condege (presidencia©condege.org.br); orientou- V

se que os casos não acobertados pelo Termo de Cooperação devem ter atendimento indeferido e
comunicar o assistido da impossibilidade, a fim de evitar danºs maiores, dada a impossibilidade de

acompanhar os demais atos do processo. Item 9. Presidência do Condege, MARCUS EDSON DE LIMA

(DPG-RO). Solicitação da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Condege com proposta de Nota Pública — conjuntamente com a Anadep — acerca do tema tra-
tado na ADIN 3446/2015, em tramitação no STF, com julgamento pautado para 13 de março de
2019, proposta pelo Partido Social Liberal (PSL) e que tem por objeto diversos dispositivos dºªECA.
O DPG -SP apresentou a matéria; expressou que o tema tratado na ADIn é de fato danoso paraa de-
fesa de direitos da criança e do adolescente, contudo, manifestou que o tema deve ser enfrentado

pela atuação judicial concreta, e não por manifestação na ordem de notas públicas, que possuem

conteúdo político. O Presidente destacou de que a nota tratada não tem conteúdo técnico explicito, /“1 ,
3 - Bairro Pedrinhas - CEP: 76801-490 - Porto “(alho —- RO - Fo.
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133 mas sim político, ao manifestar o posicionamento do Colegiado sem trabalhar com profundidade os
134 argumentos de natureza técnica aplicáveis. O Colegiado deliberou, por maioria (vencido DPG-TO),
135 reprovar a nota pública apresentada pela Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e

136 do Adolescente, autorizando representantes da Comissão a apresentar a questão diretamente aos
137 Ministros iulgadores. Item 10. Presidência do Condege, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG—RO). Solici-

138 tação da Defensora Pública FABIANA ALMEIRA MIRANDA para criação no âmbito do Condege de
139 Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Participação das
140 defensoras públicas FABIANA ALMEIRA MIRANDA (DPE-BA), ROSANA ESTEVES MONTEIRO (DPE-

141 MT) e CARLA BEATRIZ NUNES MAIA (DPE—RJ) para apresentação de práticas exitosas. Foi passada a

142 palavra à defensora FABIANA ALMEIDA MIRANDA, a qual informou que a Anadep criou uma comis—

143 são especializada para a população em situação de rua, defendendo ser também imprescindível a
144 criação de comissão análoga no âmbito do Condege; apresentou, a seguir, a experiência do Núcleo
145 de População de Rua da DPE—BA. O DPG-SP ponderou se a matéria não estaria sob o âmbito de atua-

146 ção da Comissão de Direitos Humanos do Condege e se a criação de uma comissão específica para o
147 tema tratado não provocaria o enfraquecimento daquela e em uma política de ramificação; foi ª? [
148 acompanhado por manifestações do DPGS-RS (que sugeriu a ideia de uma subcomissão) e DPG-MT. ,/
149 O DPG-MT relatou ainda a experiência positiva do Estado do MT quanto à questão, dando apoio à
150 atuação da defensora pública ROSANA ESTEVES MONTEIRO; reforçou que a atuação estaria dentro
151 do âmbito da Comissão de Direitos Humanos, mas também faria sentido uma atuação específica
152 diante do estado de vulnerabilidade. O DPE—RJ, Pedro Carrielo, manifestou pela criação de comissão

153 específica para atuação na área de população de rua. O Colegiado, por maioria (vencidos RR, MT e

154 MG), deliberou pela criação de uma Súbcomissão de Promoção e Defesa dos Direitos da População
155 em Situação de Rua, no âmbito da Comissão de Direitos Humanos do Condege; os DPG“s BA/MT/RJ
156 serão oficiados com pedido para propiciar a participação na (Sub)Comissão das defensoras públicas
157 com atuação paradigmática na matéria — FABIANA ALMEIDA MIRANDA (DPG-BA), ROSANA ESTEVES

158 MONTEIRO (DPG-MT) e CARLA BEATRIS NUNES MAIA (DPG-RJ). Item 11. Informes gerais. (a) O Presi-

159 dente comunicou os presentes acerca do deferimento pelo CNJ da inclusão de um representante das
160 Defensorias Públicas Estaduais no Comitê Gestor Nacional do PJe, indicado pelo Condege, conforme

161 Portaria nº 27/2019 do CNJ, Foi indicada a defensora pública SANDRA APARECIDA DOHLER FERREI-

162 RA para compor o comitê. (b) O Presidente comunicou sobre o resultado a articulação politica jun-
163 tamente a parlamentares para obtenção de emendas parlamentares com vista à aquisição de vans
164 para atendimento móvel pelas defensorias públicas através do Ministério de Direitos Humanos. (c) O

165 Presidente comunicou que estão sendo concluídas tratativas para formulação de Termo de Coopera- X
166 ção Técnica para permitir o acesso das defensorias estaduais a plataforma NatJus, o qual já foi auto— ?
167 rizado pelo CNJ, importante na atuação em demandas de saúde pública. (d) O Presidente comunicou diª;)
168 que será assinado um novo Termo de Cooperação Técnica sobre o programa ”Defensoria Sem Fron- &
169 teiras", do qual integrará também o CNJ, institucionalizando o apoio do Poder Judiciário a iniciativa. '
170 (e) O DPG— GO comunicou os resultados das atividades do Comitê de Precedência do Condege, qº—ue
171 se reuniu hoje, o Comitê concluiu pela importância de se realizar uma consulta ao CNCP e à Acadíe—
172 mia Brasileira de Cerimonial e Protocolo sobre a precedência da Defensoria Pública dos Estados e da

173 União como integrante do sistema de justiça, além de buscar agenda com o Ministro Carlos; França
174 (chefe de cerimonial da Presidência da República) a fim de postular alteração do decreto federal de
175 1972, que trata da de precedência, para inclusão das defensorias públicas Nada mais, foi finalizada a
176 reunião, sendo a ata lavrada por mim, KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS, Defensor Público doX II,.

!
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177 Estado de Rondônia, Secretário Executivo do Condege, ! ;; ei , e assinada pelos presentes. Bra—
178 sília - DF, 25 de fevereiro de 2019.

MARCUS EDSON DE LIMA

Dra. Roberta de Paula Caminha Melo
Defensora Pública Geral

do Estado do Acre

Dr. Leonardo Antônio de Moura Júnior

Defensor Público Geral

Dr. Alberto Pessoa Bastos
Defensor Público Geral
do Estado do Maranhão

Dr. Luciano Montali
Defensor Público Geral

do Estado do Mato Grosso do Sul

Dr. Ricardo José Costa Souza Barros
Defensor Público Geral
do Estado da Paraíba

'blico Geral dque Rondônia

Driãafael Vinheiro Monteiro Éàrbosa
Defensor Público Geral

do Estado do Amazonas

Dra. Maria José Silva Souza de Nápolis
- Defensora Pública Geral

do Distrito Federal

”””“ » Á, (“ ,& éºn» Qªéf “i x_i
% Dr. DomlfsonRabel Ha' Si Júnior
xx Defensor Publico Geral *___—_,, .... 3do Goiás ,

Dr. Clodoaldo Apare ido Xakes de QueirozDefensor 0 Geral
do Mato Grosso

Dr. Gério Patrocínio Soares
Defensor Público Geral

do Estado de Minas Gerais
i

Dr. '( “doald attlstre SouzaD fensor Éúblico eraI
do Estado do Pernambuco
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Dr. Marcus Vinictú's Soares Alves

Defensor Púàlico Geral
do Estado do Rio Grande do Norte

. , .; ' fil-xá? "& _flir ,, :“ ,
Dr,“!osé Leó de Carv'altheto

Defensor Público Geral

do Estado de Sergipe

Dr. Pedro Paulo Coelho
Presidente da ANADEP
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