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Ata da XLVI (quadragésima sexta) Reunião do Colégio Nacional dos Defensores Públicos 1 

Gerais  2 

Em sessão ordinária realizada no dia 8 de dezembro de 2020, às 9h, realizada presencialmente 3 

e por videoconferência, através do aplicativo Google Meet, reuniu-se o COLÉGIO NACIONAL 4 

DOS DEFENSORES PÚBLICOS GERAIS, sob a presidência de MARIA JOSÉ SOUZA SILVA 5 

DE NÁPOLIS (DPG/DF), com a participação do presidente ANADEP, Pedro Coelho. A 6 

presidente da sessão saudou a todos os presentes e aos conectados na reunião do CONDEGE 7 

por videoconferência. Após, realizou a contagem de quórum, havendo maioria absoluta dos 8 

membros, declarou instalada a reunião e prosseguiu segundo os itens da pauta. Item 1. 9 

Aprovação de ata da 45ª Sessão Ordinária do CONDEGE, realizada no dia 26 de outubro de 10 

2020, por videoconferência. A ata foi aprovada por unanimidade; Item 2. PEDRO COELHO 11 

(ANADEP). PEC 186, PLP 101, Reforma Administrativa e Resolução 329/20 do CNJ; Após 12 

receber a palavra, PEDRO COELHO (Presidente da ANADEP) fez um panorama atual da PEC 13 

32 (Reforma Administrativa). Registrou a necessidade de contato com o relator do PLP 101, 14 

Mauro Benevides Filho, e que vem tendo contato com os parlamentares. Parabenizou as DPRJ 15 

e DPSP pela atuação perante o CNJ quanto à Resolução sobre a audiência de custódia virtual 16 

e possibilidade de ANPP no âmbito da audiência de custódia. Registrou a possibilidade de 17 

ajuizamento de uma ADI pela ANADEP em face da Resolução; Item 3. Presidência do 18 

CONDEGE, MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS (DPG-DPDF). Eleição de um 19 

tesoureiro para o CONDEGE; A Presidente MARIA DE NÁPOLIS (DPG-DPDF) informou a 20 

todos que o CONDEGE possui atualmente um valor aproximado de 6 (seis) mil reais que estão 21 

na conta bancária de uma ex-DPG da DPRR. Explicou, ainda, que foi tentada a abertura de 22 

conta bancária sem custo para o CONDEGE, mas não houve êxito, razão por que sugeriu a 23 

eleição de um tesoureiro até que seja aberta uma conta bancária para o CONDEGE. Após a 24 

oitiva de todos, foi decidido que um integrante da Diretoria deverá assumir a função de 25 

tesoureiro até o fim do mandato da gestão; Item 4. NIKOLAS STEFANY MACEDO 26 

KATAPODIS (DPG-DPMG). Aprovação da minuta do termo de cooperação para o 27 

peticionamento integrado. A Presidente informou que foi feita minuta com as alterações 28 

realizadas na reunião anterior. Após receber a palavra, RAFAELA CONSALTER (SUBDPG-29 

DPRS) sugeriu a supressão da expressão “autorização formal” da cláusula 18ª, b, da minuta. 30 

Após, a Presidente MARIA DE NÁPOLIS sugeriu a previsão de vigência do termo pelo prazo 31 

de 5 anos. FÁBIO ROMBI (DGP-DPMS) sugeriu a inclusão de parágrafo único à cláusula 5ª 32 

com a seguinte redação: “Se a Defensoria Pública solicitante não conseguir realizar a remessa 33 

com a antecedência prevista no caput, deverá enviar a peça defensiva e documentos por meio 34 

digital e alertar por telefone a Defensoria Pública solicitada quanto à urgência para impressão 35 

e efetivo protocolo”. Após a oitiva dos DPGs, foi acatada, por unanimidade, a sugestão de 36 

supressão da supressão da expressão “autorização formal” da cláusula 18ª, b, da minuta; a 37 

sugestão de vigência do termo pelo prazo de 5 anos (cláusula 22ª); e a sugestão de inclusão 38 

do parágrafo à cláusula 5ª da minuta, nos termos acima. Ao final, a minuta foi aprovada por 39 

unanimidade com as alterações acima referidas. Ademais, a Presidente informou que 40 

encaminhará um ofício com pedido de atualização das informações acerca das comarcas em 41 

que há atuação de cada Defensoria e para que as DPs informem um link com os dados de 42 

contato de cada órgão de atuação; Item 5. RAFSON XIMENES (DPG-DPBA). Custeio da 43 

estrutura do CONDEGE; A presidente MARIA DE NÁPOLIS ressaltou a necessidade de se 44 

criar uma estrutura perene para o CONDEGE e de se criar meios para o custeio dessa estrutura. 45 

Após receber a palavra, RAFSON XIMENES (DPG-DPBA) também ressaltou a necessidade de 46 
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criação de uma estrutura para o CONDEGE que poderia servir inclusive de apoio para as 47 

Defensorias Públicas estabelecerem representação em Brasília de forma mais econômica. 48 

Informou que conseguiu paradigmas importantes para o financiamento do CONDEGE, que são 49 

o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça. Sugeriu que cada Defensoria Pública submeta a 50 

questão à sua própria assessoria jurídica. DOMILSON RABELLO (DPG-DPGO) endossou a 51 

manifestação do DPG-DPBA e ressaltou a segurança jurídica da celebração de convênio para 52 

a transferência de recursos para o CONDEGE. Sugeriu a elaboração de um parecer sólido 53 

sobre o tema. STELIO (DPG-DPRR) também endossou a manifestação da DPG-DPBA e 54 

registrou ser desnecessário realizar consulta aos TCEs. HANS IMMICH (DPG-DPRO) registrou 55 

que o setor jurídico da DPRO manifestou-se no sentido da necessidade de lei para realização 56 

de convênio para transferência de recursos para o CONDEGE. FLORISVALDO (DPG-DPSP) 57 

concordou com a manifestação da DPBA. A presidente MARIA DE NÁPOLIS (DPG-DPDF) 58 

sugeriu a formação de um grupo para consolidar os estudos existentes e criação de uma minuta 59 

de convênio para a transferência de recursos para o CONDEGE, o que foi acatado por 60 

unanimidade pelo colegiado. Foi criado o grupo de trabalho nos termos sugeridos 61 

composto pelos seguintes DPGs: RAFSON XIMENES (DPG-DPBA), RODRIGO PACHECO 62 

(DPG-DPRJ), DOMILSON RABELLO (DPG-DPGO) e FLORISVALDO (DPG-DPSP); Item 6.  63 

DOMILSON RABELO  (DPG-DPGO). Minuta de alteração do Regimento Interno das 64 

comissões especializadas; O item foi retirado de pauta. Item 7 (ponto extrapauta). Pesquisa 65 

a ser realizada pela defensora pública da DPMG. A presidente MARIA DE NÁPOLIS (DPG-66 

DPDF) informou que o CONDEGE recebeu uma solicitação de encaminhamento de 67 

questionário às DPs elaborado pela defensora pública (DPMG) e mestranda Adriane Seixas, 68 

com a finalidade de realização de pesquisa acadêmica, ocasião em que solicitou a todos os 69 

integrantes do colegiado que verificassem a conveniência da intervenção do CONDEGE para 70 

a realização da pesquisa; Item 8 (extrapauta); Calendário das reuniões do CONDEGE. A 71 

presidente MARIA DE NÁPOLIS (DGP-DPDF) registrou a necessidade de estabelecimento 72 

de um calendário das reuniões do CONDEGE, que ficou estabelecido da seguinte forma, 73 

após a oitiva dos integrantes do colegiado que estavam presentes: 1) 1/2/21 em 74 

Brasília/DF; 2) 12/3/21 em São Paulo/SP; 3) 12/4/21 em Brasília/DF; 4) 28/5/21 em Natal/RN; 75 

e 5) 25/6/21 em Porto Alegre/RS; Informes gerais e apresentação das atividades do 76 

período. A presidente informou sobre a realização da 1ª campanha temática e sobre a 77 

realização do workshop organizado pela Secretaria Nacional de Proteção Global 78 

(MMFDH). Ao final, a presidente deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos. 79 

Não havendo nada mais, foi finalizada a reunião, sendo a ata lavrada por mim, RODRIGO 80 

DE BRAGANÇA DOIN, defensor público do Distrito Federal, _________________________, e 81 

assinada pelos presentes. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2020, 12h40min. 82 

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS 83 

Presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE 84 
Defensora Pública-Geral do Distrito Federal 85 

 86 
 87 

MARCUS VINICIUS SOARES ALVES 88 
Vice-presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE 89 

Defensor Público-Geral do Estado do Rio Grande do Norte 90 
 91 

 92 
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RICARDO QUEIROZ DE PAIVA 93 
Secretário Geral do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE 94 

Defensor Público-Geral do Estado do Amazonas 95 
 96 

FLORISVALDO ANTONIO FIORENNO JUNIOR 97 
Secretário Adjunto do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais – CONDEGE 98 

Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo 99 
 100 

CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ 101 
Coordenador Geral das Comissões Especializadas 102 
Defensor Público-Geral do Estado do Mato Grosso 103 

 104 
Rafson Saraiva Ximenes 

Defensor Público-Geral do Estado da Bahia 

 

Elizabeth das Chagas Sousa 

 Defensora Pública-Geral 

do Estado do Ceará 

 

Domilson Rabelo da Silva 

Defensor Público-Geral do Estado de Goiás 

 

Alberto Pessoa Passos 

Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão 

 

Fabio Rogério Rombi da Silva 

Defensor Público-Geral do Estado do Mato 

Grosso do Sul 

 

João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo  

Subdefensora Pública-Geral do Estado do Pará  

Ricardo José Souza Costa Barros 

Defensor Público-Geral do Estado da Paraíba 

 

Maria Madalena Abrantes Silva 

Subdefensora Pública-Geral do Estado da 

Paraíba 

 

Eduardo Pião Ortiz Abraão 

Defensor Público-Geral do Estado do Paraná 

 

Rafaela Consalter 

Subdefensora Pública-Geral do Estado do Rio 

Grande do Sul 

 

Hans Lucas Immich 

Defensor Público-Geral 

do Estado de Rondônia 

 

Stélio Dener de Souza cruz 

Defensor Público-Geral 

do Estado de Roraima 

 

Renan Soares de Souza 

Defensor Público-Geral do Estado de Santa 

Catarina 

 

José Leó de Carvalho Neto 

Defensor Público-Geral do Estado de Sergipe 

 

Pedro Paulo Coelho  

Presidente da ANADEP 
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