Ata da 55ª (quinquagésima quinta) Reunião Ordinária do Conselho Nacional das
Defensoras e Defensores Públicos Gerais - CONDEGE

Em sessão ordinária realizada no dia 21 de outubro de 2021, às 9h, no prédio sede da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Rua Boa Vista nº 200, Centro, Cidade
de São Paulo/SP e também de maneira remota, através do aplicativo webex, reuniuse o CONSELHO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS
GERAIS, sob a presidência de ESTELLAMARIS POSTAL (DPG/DPTO), com a
presença dos Defensores Públicos-Gerais Domilson Rabelo da Silva Junior
(DPG/DPGO), vice-presidente do CONDEGE, Rafson Saraiva Ximenes (DPG/DPBA),
secretário-geral do CONDEGE, Rodrigo Baptista Pacheco (DPG/DPRJ), secretário
geral adjunto do CONDEGE, Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz
(DPG/DPMT), Coordenador Geral das Comissões do CONDEGE; Simone Jaques de
Azambuja Santiago (DPG/DPAC), Roberta de Paula Caminha Melo (SUB/DPAC),
Ricardo Queiroz de Paiva (DPG/DPAM), Rafael Barbosa (DP.AM), Elizabeth das
Chagas Sousa (DPG/DPCE), Maria José Silva Souza de Nápolis (DPG/DPDF), Gilmar
Alves Batista (DPG/DPES), Saulo Alvim Couto (SUB/DPES), Alberto Pessoa Bastos
(DPG/DPMA), Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira (DPG/DPMS), Nikolas Stefany
Macedo Katopodis (Sub-DPG/DPMG), João Paulo Carneiro Gonçalves Ledo
(DPG/DPPA), Ricardo José Costa Souza Barros (DPG/DPPB), André Ribeiro
Giamberardino (DPG/DPPR), Erisvaldo Marques dos Reis (DPG/DPPI), Marcus
Vinicius Soares Alves (DPG/DPRN), Antonio Flávio de Oliveira (DPG/DPRS),
Rafaela Consalter (SUB/DPRS), Hans Lucas Immich (DPG/DPRO), Stélio Dener de
Souza Cruz (DPG/DPRR), Oleno Inácio de Matos (SUB/DPRR), Renan Soares de
Souza (DPG/DPSC), Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior (DPG/DPSP), José Léo de
Carvalho Neto (DPG/DPSE), Tiago Gregório Fernandes (SUB/DPGO), e Rivana
Barreto Ricarte de Oliveira - Presidente da ANADEP, Cristina Guelfi Gonçalves Corregedora-Geral da Defensoria do Estado de São Paulo, William Fernandes Presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas – CNODP.
Inicialmente, a Presidente do CONDEGE, Drª. Estellamaris Postal (DPG/DPTO),
cumprimentou a todos os presentes e agradeceu ao Dr. Florisvaldo Antonio Fiorentino
Júnior (DPG/DPSP) pela receptividade e atenção para com todos os integrantes do
CONDEGE.
Após, realizou a contagem do quórum, havendo maioria absoluta dos membros,
declarou instalada a reunião.
Passada a palavra ao Dr. Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior (DPG/DPSP), este
cumprimentou a todos na pessoa da Presidente do CONDEGE, Dra. Estellamaris
Postal, bem como agradeceu a presença dos participantes na reunião.
Passada a palavra Drª. Cristina Guelfi Gonçalves - Corregedora-Geral da
Defensoria do Estado de São Paulo, esta enalteceu a presença de todos os
participantes, bem como ressaltou que os desafios aumentam a cada dia e agradeceu
pelo companheirismo e fortalecimento da Instituição.
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Passada a palavra ao Dr. William Fernandes - Presidente do Conselho Nacional
de Ouvidorias de Defensorias Públicas - CNODP, este enalteceu a presença de
todos os participantes e ressaltou a importância da criação de ouvidorias nas
Defensorias Públicas que ainda não instalou, colimando para o desenvolvimento e
fortalecimento da Instituição, bem como fez um registro acerca da demanda do poder
de requisição atinente as Defensoria Públicas.
Passada a palavra a Drª. Rivana Barreto Ricarte de Oliveira – Presidente da
Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP), esta
agradeceu ao convite e enalteceu a presença de todos os participantes.

Prosseguiram-se aos itens da pauta.
Item 1) Aprovação da ata da 54ª Sessão Ordinária do CONDEGE, realizada no dia
23 de setembro de 2021, na cidade de Porto Alegre/RS; A ata foi aprovada por
unanimidade;
Item 2) PRESIDÊNCIA DO CONGEGE, ESTELLAMARIS POSTAL (DPG/DPTO) –
Apresentação da Secretaria Nacional de Proteção Global – Assuntos
institucionais;
Em razão de impossibilidade de comparecimento presencial em decorrência de
compromissos institucionais a Secretária Nacional de Proteção Global, MARIANA DE
SOUSA MACHADO NERIS, realizou sua participação por videoconferência.
Desta feita, agradeceu a todos pela oportunidade e, de início, enfatizou que o objetivo
de sua participação era a viabilidade de maior sintonia alusivos a projetos e suportes
entre a Secretaria Nacional de Proteção Global e as Defensorias Públicas.
Pretende através de uma agenda de apoio técnico e estrutural estabelecer um
calendário de reuniões colimando em efetivação de projetos e convênios, a exemplo
dos projetos Vans de Direitos, Casa da Mulher, entre outros.
Sugeriu que as reuniões realizem semanalmente ou quinzenalmente (as quintas-feiras
09 hs), para tratar de assuntos de interesses institucionais de ambas as Instituições.
Sugeriu que cada Defensoria Pública avaliasse a possibilidade de participação na
busca da construção da atuação conjunta e avaliações temáticas em temas alusivos a
alienação parental, mediações de conflitos, promoção de direitos humanos,
divulgações de canais de denúncias, entre outros.
Reiterou o interesse em continuar as tratativas e a possibilidade de participar da
próxima reunião do Colegiado em Recife.PE de modo presencial para apresentação
de projetos atinentes a atuação de ambas as Instituições.
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Foi deliberado que cada Defensoria Pública irá avaliar se tem interesse em aderir aos
projetos oferecidos pela Secretaria Nacional de Proteção Global.
3) PRESIDÊNCIA DO CONDEGE, ESTELLAMARIS POSTAL (DPG/DPTO) Prorrogação termo de cooperação técnica (apoio estrutural aos membros de
unidades federativas diversas) e firmatura/assinatura do termo de cooperação
alusivo ao peticionamento integrado;
A presidente do CONDEGE esclareceu os andamentos dos referidos Acordos de
Cooperação, ressaltou que algumas Defensorias Públicas ainda não tinha assinados
os termos, bem como solicitou providências para a efetivação das assinaturas.
Foi deliberado pelo colegiado que as Defensorias Públicas que ainda não assinaram
os acordos de cooperação iriam providenciá-las.
4) PRESIDÊNCIA DO CONGEGE, ESTELLAMARIS POSTAL (DPG/DPTO) –
Proposição de acordo de cooperação pela Comissão de Tecnologia acerca de
intercâmbio de informações e de soluções de tecnologia da informação.
A presidente do CONDEGE trouxe ao colegiado o tema e sugeriu que cada Defensoria
Pública que tivesse interesse em aderir entrasse em contato com o Dr. Kelsen autor
da demanda para eventuais dúvidas acerca da proposta.
O Dr. Domilson Rabelo da Silva Junior (DPG/DPGO) enfatizou que o Estatuto do
CONDEGE foi modificado para que pudesse permitir que Membros apresentassem
Projetos dessa natureza e que, se possível, solicitou que o Colegiado aderisse ao
termo de cooperação.
Foi deliberado pelo colegiado que cada Defensoria Pública irá manifestar se tem
interesse na adesão do referido acordo de cooperação.
5) DOMILSON RABELO DA SILVA JUNIOR (DPG/GO) - Projeto Pai Presente –
Atuação das DPE em conjunto (Reconhecimento de Paternidade);
Passada a palavra ao Dr. Domilson Rabelo da Silva Junior (DPG/DPGO), este
cumprimentou a todos os participantes e ressaltou que em reuniões pretéritas trouxe a
ideia da implementação do Dia D para as Defensorias Públicas. Dentre os cenários,
trouxe como sugestão a data de 11 de dezembro com o tema Meu Pai Tem Nome.
Enalteceu o fortalecimento do tema atinente ao possiblidade de requisição de
documentos pela Defensoria Pública. Ressaltou que sem essa requisição o projeto
possivelmente não teria efetividade.
Enfatizou que com esse projeto as Defensorias Públicas resolveriam diversas
demandas sem precisar ajuizar ação, com foco em resoluções extrajudiciais.
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Ressaltou a importância de realização de reuniões setoriais entre as Defensorias
Públicas.
Passada a palavra ao Dr. Tiago Gregório Fernandes (SUB/DPGO), este
cumprimentou a todos os presentes, e enfatizou a importância do tema
Reconhecimento de paternidade como absolutamente relevante para a cidadania.
Enfatizou a importância da possibilidade requisição de documentos pela Defensoria
Pública para a efetivação deste projeto, bem como o dever do Estado de
instrumentalizar o acesso à justiça.
Sugeriu que, em caso de aprovação, já começassem as tratativas com as lideranças
catalizadoras deste projeto.
A presidente do CONDEGE, enfatizou sobre a importância do projeto, o qual será uma
Ação Nacional e não adesão de uma ou outra Defensoria Pública.
O Dr. Rafson Saraiva Ximenes (DPG/DPBA) sugeriu que, ao receber o material do
projeto fosse trabalhado a questão das coletas de dados atinentes as quantidades de
requisições que irão ser realizadas sopesando esses dados com a quantidade de
demandas resolvidas/realizadas.
Ficou deliberado pelo colegiado que será apresentado o material atinente ao projeto e
tão logo serão realizadas reuniões setoriais para dar início das tratativas e execuções
do referido projeto.
Ainda foi deliberado pelo colegiado que o Dr. Domilson e Dr. Tiago ficarão
responsáveis pelo referido Projeto, bem como a equipe posteriormente a ser
designada.
6) CLODOALDO APARECIDO GONÇALVES DE QUEIROZ (DPG/MT) – Notas
técnicas alusivas a utilização da metodologia de constelação familiar (Comissão
da Mulher e Comissão de Conciliação) – Verificar posição do Colegiado;
Passada a palavra ao Dr. Clodoaldo Aparecido Gonçalves de Queiroz
(DPG/DPMT), este cumprimentou a todos os presentes, e incialmente ressaltou que
esse tema surgiu através de uma publicação no “Jornal O Globo”, na qual mulheres
denunciavam que a justiça reabria feridas com o método de solução de conflitos no
âmbito da violência doméstica.
Desta feita, informou que a Comissão da Mulher fez uma manifestação contra a
utilização desse método pelo Poder Judiciário. De outro lado, a Comissão de
Conciliação fez outra manifestação com entendimento contrário. Diante de tal
divergência e importância do tema, foi levado ao conhecimento do Colegiado a
referida situação.
O Dr. Nikolas Stefany Macedo Katopodis (SUB/DPMG), cumprimentou os presentes
e quanto ao tema informou que ambas as Comissões tinham razão quanto ao mérito
olhando cada uma a sua ótica, entretanto, o tema tem gerado bastantes conflitos entre
as Comissões.
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A Drª. Elizabeth das Chagas Sousa (DPG/DPCE) cumprimentou os presentes e fez
ponderações acerca do tema e que é favorável da aplicação do método de
conteslação familiar, ressalvando as hipóteses de violência doméstica.
A Drª. Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira (DPG/DPMS) cumprimentou os
presentes, e quanto ao tema fez ponderações e sugeriu que fosse criado uma
Comissão para regulamentar essas questões de conflitos entre Comissões.
O Dr. Rodrigo Baptista Pacheco (DPG/DPRJ) saudou os presentes e realizou
ponderações acerca do tema e sugeriu uma análise mais aprofundada do tema.
O Dr. Rafson Saraiva Ximenes (DPG/DPBA) saudou os presentes e sobre o tema
sugeriu que fosse criado uma regulamentação acerca das comunicações/publicações
das Comissões do CONDEGE.
A Drª. Maria José Silva Souza de Nápolis (DPG/DPDF) cumprimentou os presentes
e relatou que havendo divergência entre Comissões a solução será analisada a cada
caso concreto. Ressaltou que alguns casos demandam posição do Colegiado. Sugeriu
ainda, que fosse emitida uma recomendação as Comissões no sentido de não se
manifestarem autonomamente nas questões que lhe são afetas, sem aprovação do
Colegiado.
O Dr. José Léo de Carvalho Neto (DPG/DPSE) cumprimentou os presentes e sobre
a temática questionou se em havendo manifestações contrárias pelas Comissões, o
Colegiado teria a necessidade de se posicionar.
O Dr. Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior (DPG/DPSP) cumprimentou os
presentes e sobre o tema ressaltou serem bastantes sensíveis e propôs que fosse
sustado qualquer análise de mérito. Informou ainda que será solicitado ao setor
técnico da Defensoria Pública de São Paulo (GAE) um estudo da matéria que será
levada ao Colegiado.
O Colegiado deliberou que será oficiada às Comissões da Mulher e Conciliação para
convidá-las a participarem da próxima reunião do CONDEGE em Recife/PE com o
objetivo de oportunizar a explanação da matéria, bem como será realizado um estudo
técnico pela Defensoria Pública de São Paulo acerca da temática.
7) FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO JÚNIOR (DPG/SP) - Deliberação sobre
a ADI 6852 que versa acerca do poder de requisição por Defensores Públicos;

Sobre a temática o Dr. Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior (DPG/DPSP)
enfatizou a importância do tema para a efetividade dos trabalhos perante a Defensoria
Pública. Informou que instituições parceiras, tais como PROAM, IBCCRIM,
COMISSÃO ARNS estão se habilitando na ADI 6852 na condição de Amicus Curiae.
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A Drª Rivana Barreto Ricarte de Oliveira - Presidente da ANADEP destacou a
importância do tema e informou que está em tratativas para a contratação de
parecerista sobre o tema. Ressaltou a necessidade de todas Defensorias Públicas
acompanharem as respectivas ADIs que afetam as leis estaduais.
De outro lado, fez um breve relato sobre pautas que envolvem a Defensoria Pública,
tais como, ADPF 279, ADI 6506, ADI 4636, entre outros.
8) PRESIDÊNCIA DO CONGEGE, ESTELLAMARIS POSTAL (DPG/DPTO) – NOTA
JURÍDICA n. 00454/2021/CONJUR-MJSP/CGU/AGU, a qual trata da inviabilidade
de pagamento de diárias e passagens a agentes públicos estaduais pelo DEPEN
(Defensoria sem fronteiras);
Inicialmente a Presidente do CONDEGE, Drª Estellamaris Postal (DPG/DPTO),
trouxe ao conhecimento do Colegiado um expediente administrativo da Advocacia
Geral da União corroborado pelo DEPEN, no qual trata da inviabilidade de pagamento
de diárias e passagens aos Defensores Públicos na execução do Projeto Defensoria
sem fronteiras. Nesse cenário, foi informado ao colegiado que será agendado reunião
com a Diretora-Geral do DEPEN para articulação acerca do tema.
Ainda, foi abordado expediente do MPF, no qual recomenda ao CONDEGE a
realização de mutirão carcerário no Estado do Ceará.
O Dr. Domilson Rabelo da Silva Junior (DPG/DPGO) abordou o tema e trouxe
situações semelhantes ao Projeto Defensoria sem fronteiras no Estado de Goiás.
Ratificou que acha esse precedente inviável para a efetivação do referido projeto, vez
que no geral as Defensorias Públicas estão com o orçamento apertado, bem como
abordou sobre o atendimento presencial.
A Drª. Elizabeth das Chagas Sousa (DPG/DPCE) sobre o tema informou que está
sendo providenciados mutirões aos detentos com o apoio do Estado do Ceará. Ainda,
abordou a necessidade de aprimorar os fluxos para a execução dos referidos
mutirões.
O Dr. Alberto Pessoa Bastos (DPG/DPMA) informou que seria o momento oportuno
a apresentação de um projeto, no qual se resguarde pelo período mínimo de 24
meses, colimando na efetivação dos direitos dos assistidos da Defensoria Pública.
Enfatizou que os mutirões apenas resolvem momentamente, porém necessita de
projetos que abarquem a execução penal de forma perene.
A Drª. Maria José Silva Souza de Nápolis (DPG/DPDF) relatou que o DEPEN irá
abrir um Edital para apresentação de projetos destinados as Defensorias Públicas
nessa temática.
O Dr. Ricardo Queiroz de Paiva (DPG/DPAM) informou a necessidade de articulação
perante o DEPEN para firmatura de convênios que permitissem a efetividade da
execução do projeto Defensorias sem fronteiras.
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Desta feita, o colegiado deliberou para aguardar a reunião com a Diretora-Geral do
DEPEN, bem como seja oficiado a DPU acerca do posicionamento da AGU pelo não
pagamento de diária e passagens.
9) JOSÉ FABRICIO SILVA DE LIMA (DPG/DPPE) – Deliberação acerca do Projeto
de Lei Complementar atinente ao tema advocacia dativa no Estado de
Pernambuco.
Tema retirado de pauta. Será abordado na próxima reunião do CONDEGE em
Recife/PE.
10) ELIZABETH DAS CHAGAS SOUSA (DPG/DPCE) – Plantão Defensorial.
Sobre o tema a Drª. Elizabeth das Chagas Sousa (Dpg/Dpce) enfatizou a
importância de se efetivar em todas as Defensorias Públicas do Brasil, o plantão que
abarquem atendimentos em finais de semanas e feriados, com objetivo sobretudo de
atender demandas urgentes em que a espera poderia ceifar os direitos dos assistidos.
Ainda trouxe ao colegiado a participação do assistido Ivan Rodrigues Sampaio, o
qual narrou na prática a importância do plantão Defensorial, posto que, no seu caso
concreto, a atuação da Defensoria Pública salvou a vida de seu filho.
Ademais, o colegiado deliberou para fazer um mapeamento entre as Defensorias
Públicas com o objetivo de se verificar quais Defensorias Pública detém o Plantão
Defensorial, bem como saber quais atos legais ou infralegais que dispõem sobre a
temática. Ainda, foi deliberado que o respectivo tema será abordado com o Defensor
Público-Geral da União sobre uma possível proposta de lei acerca da temática.

11) Assuntos diversos.
Foi abordado entre o colegiado sobre o retorno do atendimento presencial nas
Defensorias Públicas.
Sobre o tema o colegiado deliberou que será aguardado até a próxima reunião para
encaminhamento da matéria, sendo que a maioria das Defensorias Públicas já estão
com retorno presencial programado.
Após, foi passado a palavra ao Dr. Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior
(DPG/DPSP), o qual agradeceu a participação dos colegas Defensores Gerais em São
Paulo, e enfatizou que as Defensorias Públicas se fortalecem ainda mais a cada
reunião do CONDEGE.
Ao final, a presidente do CONDEGE, Drª. Estellamaris Postal (DPG/DPTO), deu por
encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos.
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Oportuno anotar que, na data de 20 de outubro de 2021, foi realizada uma visita
institucional à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde os Defensores(as)
Gerais se reuniram com os Deputados Wellington Moura, 1º Vice-Presidente da Casa,
e André do Prado, 2º Vice-Presidente.
Na visita à sede do Legislativo paulista, os Defensores e Defensoras das outras
unidades da federação também conheceram o posto de atendimento da Defensoria
Pública do Estado de São Paulo instalado no prédio.
Não havendo nada mais, foi finalizada a reunião, sendo a ata lavrada por mim,
RENATO AUGUSTO MARINHO DE CARVALHO, analista jurídico de Defensoria
Pública DP/TO, e assinada pelos presentes. São Paulo/SP, 21 de outubro de 2021,
15h55min.
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