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Ata da XXVII (vigésima sétima) Reunião do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, reunido em sessão ordinária realizada no dia 22/04/2019 em Brasília, DF. Aos vinte e dois dias do mês
de abril do ano 2019, às 10:40 horas nas dependências da sede da Defensoria Pública do Distrito
Federal, com endereço na SAI Trecho 17, Rua 7, Lote 45, Brasília - DF reuniu-se o COLÉGIO NACIONAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS, sob a presidência de MARCUS EDSON DE LIMA
(DPG/RO), Presidente 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 quórum e havendo maioria absoluta dos membros, declarou instalada a reunião; o Presidente cumprimentou a todos, agradecendo suas presenças, e em especial à Defensoria Pública do
Distrito Federal pelo acolhimento e organização do evento, prosseguindo segundo os itens na pauta.
Item 01. Aprovação de ata da 26ª Sessão Ordinária do CONDEGE, realizada em 29 de março 2019,
em Curitiba/PR. A ata foi previamente disponibilizada para todos os DPG’s e não foram apresentados
nenhum questionamento e/ou sugestão de alteração nem supressão; com isso, a ata foi aprovada à
unanimidade. Item 02. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Proposta de
cooperação técnica entre as defensorias públicas estaduais para prestarem apoio mútuo nas atividades administrativas ou finalísticas. O Presidente do Condege apresentou a ideia de formular um
acordo de cooperação para assentar salvaguarda jurídica à cooperação fornecida por uma defensoria
a outra em atividades exercidas no Estado daquela ou com seu apoio logístico/material. Será elaborada uma proposta de minuta de termo de cooperação pela DPE-GO. Item 03. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Apresentação, pela ANADEP, do 2º Mapa das
Defensorias Públicas. Foi passada a palavra ao Presidente da Anadep, PEDRO COELHO (DPE-ES), que
apresentou as minutas de documentos elaborados para colheita de dados com a finalidade de elaborar o 2º Mapa das Defensorias Públicas; os relatórios para preenchimento serão distribuídos para as
defensorias gerais, via correspondência eletrônica (e-mail), tendo sido solicitado o apoio no sentido
de providenciar o fornecimento das informações; o planejamento conta com o envio dos relatórios
até o final desta semana, para preenchimento durante o mês de maio. Foi elaborada, durante a reunião, uma lista de contatos dos servidores/defensores de cada defensoria que seria responsável pelo
preenchimento dos documentos; os defensores-gerais não presentes na reunião poderão indicar os
responsáveis pelo e-mail presidencia@condege.org.br. Item 04. Presidência do CONDEGE, MARCUS
EDSON DE LIMA (DPG-RO). Solicitação da Comissão de Infância e Juventude do Condege para afastamento de diversos defensores públicos para participarem do VII Congresso Nacional dos Defensores da Infância e Juventude, organizado pela Comissão, nos dias 22 e 23 de agosto de 2019, em
Belo Horizonte/MG. Explicou-se que a pauta trata sobre solicitação da Comissão da Criança e a Adolescente do Condege, veiculada em ofício da Coordenação da Comissão, em que pede a convocação
e afastamento de defensores para participar do congresso mencionado; foi passada a palavra à defensora pública JULIANA LEANDRA (DP-DF), que realizou um retrospecto das atividades da comissão,
a fim de sustentar o pedido. Considerando que a Coordenação da Comissão solicitou ainda a convocação da II Reunião Ordinária de 2019 para o dia 21 de agosto de 2019, no mesmo local (Belo Horizonte – MG), o Colegiado autorizou a convocação da reunião ordinária (de um dia), sem convocação
compulsória para o congresso, com a sugestão para cada DPG, a seu critério, autorizar ou não o afastamento para permanência do membro representante no local da reunião (Belo Horizonte) para participar do Congresso, bem como de outros membros que atuem na área. Item 05. Presidência do
CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Solicitação da Comissão de Infância e Juventude
do Condege para participar da reunião ordinária do Condege no intuito de defender a importância
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nacional do acesso de defensores públicos aos Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCAA), bem como de aplicação do princípio da paridade absoluta. Foi passada a palavra à defensora pública JULIANA LEANDRA (DP-DF), que explicou a
problemática envolvida; informou que a problemática central é a sua inacessibilidade dos defensores
públicos ao modelo atual dos sistemas (CNA e CNCAA) e insistência do CNJ em não fornecer o acesso
até que o sistema seja adaptado para tanto, o que já se delonga há meses; a comissão, com isso, se
posiciona por exigir o acesso ao sistema nos moldes em que se encontra. A Presidência do Condege
irá reiterar o pedido de providências formulado no processo nº 0000487-67.2018.2.00.0000/CNJ
para viabilizar acesso dos defensores públicos aos sistemas eletrônicos do Cadastro Nacional de Adoção (CNA) e do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos (CNCAA), independentemente da adequação dos sistemas para suas novas versões, conforme já havia sido decidido pelo CNJ no
mesmo procedimento. Item 06. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO).
Apresentação de resultados de reuniões realizadas no Conselho Nacional de Justiça nos dias 11 e
12 de abril de 2019, com a Presidência e o Juiz Marcio da Silva Alexandre, respectivamente, acerca
do Pacto Nacional pela Primeira Infância e do diagnóstico do sistema socioeducativo. Foi passada a
palavra ao SDPG-CG, LEONARDO, que realizou um resumo sobre as reuniões realizadas, fornecendo
informações em relatório escrito distribuído aos presentes; solicitou ainda o apoio dos Defensores
Gerais de defensorias que não possuem representantes na Comissão da Criança e Adolescente no
sentido de indicarem participantes ou cobrar e providenciar sua efetiva participação. (a) O defensor
público ADRIANO LEITINHO (DPE-CE) representará o Condege em reunião que ocorrerá entre os dias
24/25 de agosto com a equipe do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. (b) A Coordenação
da Comissão da Infância deverá oficiar a Presidência do Condege informando objetivamente os atos
necessários (e seus respectivos destinatários) ao desenvolvimento e andamento dos trabalhos mencionados nos relatórios apresentados, indicando os nomes de eventuais responsáveis. (c) Foram
compostos grupos de trabalho setoriais, segundo indicações da Comissão da Criança e Adolescente
do Condege. Item 07. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Debate sobre
o papel e reavaliação da atuação das comissões do Condege e da Anadep, para evitar pautas idênticas e otimizar os recursos disponíveis (inclusão de pauta determinada por decisão do Colegiado
na 26ª reunião). Escolha de novo Coordenador das Comissões. Foi passada a palavra ao atual Coordenador das Comissões, CRISTIANO HEERDT, que apresentou um retrospecto das comissões do Condege e, diante da proximidade da troca de gestão do colegiado, solicitou seja escolhido um novo
Coordenador. O DPG-SP ressaltou a importância de alinhar a pauta das reuniões das comissões, para
evitar retrabalho e dispersão. O Presidente da Anadep informou que que as comissões da associação
possuem viés mais legislativo, enquanto as comissões do Condege são mais técnicas. O novo Coordenador das comissões será escolhido na próxima reunião do Colegiado. Item 8. Presidência do
CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Solicitação de atenção ao Ofício nº 65/2019 do
Condege que pede informações para responder pesquisa do Bloco dos Defensores Públicos Oficiais
do Mercosul (BLODEPM) sobre existência de procedimentos para garantir a segurança de defensores públicos. Foi solicitado aos defensores gerais que respondam a pesquisa aberta pelo BLODEPM –
acerca da existência de regulamentos que tratam de ataques ou ameaças a defensores públicos – e
circulada através de e-mail da Presidência do Condege, por intermédio do ofício nº 65/2019, no dia
11 de abril de 2019. Item 09. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Notas
Técnicas da Comissão de Execução Penal do Condege para aprovação de três notas técnicas: (a)
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me para 2/5 no caso de crimes comuns; (b) Nota Técnica sobre a extensão dos efeitos do HC Coletivo 143641 a presas condenadas, incluindo as definitivas, através de interpretação analógica; (c)
Nota Técnica sobre o Projeto de Lei nº 6579/2013, sobre saídas temporárias. Foram aprovadas as
notas técnicas. Item 10. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, DAVI EDUARDO DEPINÉ FILHO
(DPG-SP). Adoção unificada de critérios de aferição de hipossuficiência pelas defensorias públicas
estaduais. Foi apresentado um estudo sobre o PROJETO DE LEI Nº 11.262/2018 (que considera necessitada, para fins de atendimento pela defensoria pública, a pessoa incluída no cadastro único para
programas sociais do governo federal), elaborado pelo defensor público CLINT CORREIA (DPE-SP). As
defensorias deverão analisar o documento para deliberação na próxima reunião. Item 11. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Discussão/aprovação de minuta de termo de
cooperação técnica com o Depen sobre o programa Defensoria Sem Fronteiras. Foi apresentada
pela Presidência do Condege a minuta de termo de cooperação técnica tratada; a minuta foi aprovada pelo Colegiado. Item 12. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Discussão e preparação para reunião com a Presidência do Senado Federal. Foi realizado alinhamento
quanto à reunião com a Presidência do Senado Federal marcada para o dia seguinte. Item 13. Presidência do CONDEGE, MARCUS EDSON DE LIMA (DPG-RO). Aprovação de minuta de edital e abertura de eleição para Diretoria do Condege. Foi apresentada a minuta de edital de eleição, elaborada
pela presidência do Condege. A minuta foi aprovada e deverá ser remetida à lista de e-mails no decorrer da semana. Item 14. Defensoria Pública do Rio de Janeiro, RODRIGO PACHEGO (DPG-RJ).
Exposição sobre a atuação na reforma da previdência no Congresso Nacional e discussão sobre
próximos passos. Foi passada a palavra ao defensor público André Castro (DPE-RJ), representante da
comissão mista Anadep/Condege sobre a reforma da previdência, que expôs relatório sobre o andamento dos trabalhos legislativos. As informações foram complementadas pelo defensor público PEDRO COELHO (DPE-ES), presidente da Anadep. Item 15. Informes gerais. Foram dados informes
gerais pela Presidência acerca dos andamentos dos trabalhos desde a última reunião ordinária. (a)
informou que na quarta-feira, 24/04, às 15 horas, será assinado termo de cooperação com o CNJ
para acesso dos defensores públicos ao NatJus, programa que fornece pareceres técnicos e cursos na
área de saúde pública. (b) a DPG-DF ofereceu informe sobre o andamento de ação no STJ que impõe
a lotação de defensor público para defesa de militares, contrariando a autonomia da instituição para
direcionar sua demanda. (c) a SDPG-TO reforçou a importância de se fixar uma reunião extraordinária em Palmas – TO, em razão de pautas legislativas discutidas que atacam a própria existência da
Defensoria Pública; registrou ainda a intenção de realizar um encontro entre as defensorias que operam o SOLAR; ficou pré-agendada reunião extraordinária do Condege para o dia 10 de maio em
Palmas - TO. (d) o DPG-AM apresentou preocupação com o cenário atual de embate popular com o
STF e levantou a sugestão de soltar uma nota de apoio ao Poder Judiciário, tendo elaborado uma
minuta no grupo de discussões; o Colegiado aprovou a nota sugerida. Nada mais, foi finalizada a
reunião, sendo a ata lavrada por mim, KELSEN HENRIQUE ROLIM DOS SANTOS, Defensor Público do
Estado de Rondônia, Secretário Executivo do Condege, __________, e assinada pelos presentes. Brasília - DF, 22 de abril de 2019.

MARCUS EDSON DE LIMA
Defensor Público Geral do Estado de Rondônia
Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais
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DAVI EDUARDO DEPINÉ FILHO
Defensor Público Geral do Estado de São Paulo
Vice-Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais

Dra. Roberta de Paula Caminha Melo
Defensora Pública Geral
do Estado do Acre

Dr. Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa
Defensor Público-Geral
do Estado do Amazonas

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

Dr. Pedro Paulo Casali Bahia
Subdefensor Público-Geral
do Estado da Bahia

Dr. Leonardo Antônio de Moura Júnior
Subdefensor Público-Geral do
Estado do Ceará

Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior
Defensor Público-Geral do
Estado de Goiás

Dr. Gilmar Alves Batista
Defensor Público-Geral do
Estado do Espírito Santo

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

Dr. Clodoaldo Aparecido Gonçalves de
Queiroz
Defensor Público-Geral do
Estado do Mato Grosso

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

Dr. Henrique Seixas
Subdefensor Público-Geral do Estado de Pernambuco

Dr. André Castro
Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro

Dr. Cristiano Vieira Heerdt
Defensor Público-Geral do Estado do Rio
Grande do Sul

Dr. Stélio Dener de Souza Cruz
Defensor Público-Geral do Estado de Roraima

Dr. José Leó de Carvalho Neto
Defensor Público-Geral do Estado de Sergipe

Dr. Estelamaris Postal
Subdefensora Pública-Geral do Estado do Tocantins
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