
Ofício CONDEGE nº 001/2023

 

Aos(Às) Excelentíssimos(as) Senhores(as)

DEFENSORES(AS) PÚBLICOS(AS)-GERAIS

Defensorias Públicas do Brasil

 

Assunto: Análise sobre designação de Defensor/a Público/a para para colaborar com a Defensoria
Pública Federal e Defensoria Pública do Distrito Federal no atendimento e acompanhamento aos atos
processuais das pessoas presas nos dias 8 e 9 de janeiro deste ano.

 

 

Excelentíssimos(as) Senhores(as) Defensores(as) Públicos(as)-Gerais,

 

Ao tempo em que os/as cumprimento, venho por meio deste solicitar, em observância à unidade
e indivisibilidade das Defensorias Públicas, bem como a solicitação de auxílio feita pela Defensoria Pública da
União e Defensoria Pública do Distrito Federal, respeitada a autonomia que lhe garante a Constituição Federal, que
analise a possibilidade de designação de Defensor/a Público/a para colaborar com a Defensoria Pública da União e
Defensoria Pública do Distrito Federal no atendimento e acompanhamento aos atos processuais das pessoas
presas nos dias 8 e 9 de janeiro deste ano, pelas razões que abaixo explicito.

 

Não se olvida da excepcionalidade da atual conjuntura nacional diante dos episódios ocorridos
em 08 de janeiro último e do volume de prisões efetivadas entre 8 e 9 deste mês, em Brasília, nas operações
deflagradas para coibir os atos antidemocráticos que ali ocorreram.

 

De outro lado, cediço que o ingresso deste volume de pessoas no sistema prisional e no sistema
judiciário, em tão curto espaço de tempo, exige das Instituições envolvidas a atuação conjunta para que se viabilize
a garantia do devido processo legal e a efetiva observância de seus direitos fundamentais.

 

Vale reforçar que as pessoas detidas têm domicílio nos mais diversos estados da Federação, de
forma que além dos canais de comunicação estabelecidos entre Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública do
Distrito Federal e demais Defensorias Públicas Estaduais, constatou-se a necessidade de maior participação dos
Defensorias dos estados de origem no atendimento a ser prestado às pessoas presas, principalmente àquelas
inseridas no sistema prisional do Distrito Federal.

 

Assim, considerando o papel que cabe ao CONDEGE e compreendendo a excepcionalidade do
momento, em nome do princípio da cooperação que norteia a atuação das Defensorias Públicas no país, solicito
que analisem a possibilidade de designar Defensor ou Defensora Pública para que colaborem com as Defensorias
Públicas que estão atuando no esforço concentrado nacional para atendimento às pessoas detidas em Brasília/DF.

 

 

Florisvaldo Antonio Fiorentino Júnior

Defensor Público-Geral do Estado de São Paulo

Presidente do CONDEGE
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