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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº.     /2020 

 

Dispõe sobre regras gerais quanto à 

distribuição de atribuição dos Defensores 

Públicos do Estado de Minas Gerais. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, no uso de sua competência prevista no artigo 102, caput e §1º da Lei 

Complementar Federal n. 80/94, e no artigo 28, inciso I, da Lei Complementar 

Estadual n. 65/03; Considerando o disposto no art. 134, §1º da Constituição 

Federal, que assegura ao Defensor Público a garantia da inamovibilidade; 

Considerando os impactos da inamovibilidade junto à Defensoria Pública do Estado 

de Minas Gerais; Considerando os impactos trazidos pela Emenda Constitucional 

n. 80/2014, no tocante à atuação finalística; Considerando o Projeto Estratégico n. 

05 do atual Planejamento Estratégico da Defensoria Pública do Estado de Minas 

Gerais; DELIBERA, nos termos seguintes: 

 

Art. 1º. A atribuição dos órgãos de execução da Defensoria Pública será fixada 

pelas normas gerais desta Deliberação, complementada por Deliberações 

específicas para cada unidade da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

 

§1º. As Deliberações específicas serão elaboradas tomando por base a portaria de 

distribuição de atribuições a ser elaborada em cada unidade da Defensoria Pública. 

 

§2º. A portaria de distribuição será elaborada por iniciativa da Defensoria Pública-

Geral, com a participação direta dos membros envolvidos, observados os critérios 

desta Deliberação de normas gerais. 
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§ 3º. Das reuniões realizadas para a elaboração das portarias, serão redigidas 

atas, das quais constarão o posicionamento dos colegas envolvidos, que serão 

assinadas por todos participantes. 

 

§ 4º. Os Defensores Públicos envolvidos serão convocados para as reuniões de 

elaboração da portaria. 

 

§ 5º. Na Defensoria Pública de Belo Horizonte, as Deliberações específicas serão 

elaboradas para cada área de atuação com coordenação própria. 

 

§ 6º. A Defensoria Pública-Geral terá o prazo de 01 (um) ano para promover a 

confecção das portarias, a contar da publicação desta Deliberação. 

 

§ 7º. A Corregedoria-Geral apresentará parecer no prazo de 60 (sessenta) dias a 

contar do recebimento das portarias, encaminhando-o à Defensoria Pública-Geral. 

 

§ 8º. Recebido o parecer, a Defensoria Pública-Geral publicará a portaria e 

encaminhará o procedimento, no prazo de 05 (cinco) dias, ao Conselho Superior 

para deliberação. Antes de se manifestar, o Conselho Superior apreciará os 

posicionamentos divergentes expressados em ata, nos termos do § 3º deste artigo. 

 

§ 9º. A portaria produzirá efeitos a partir de sua publicação. O Conselho Superior 

poderá, a pedido ou ex officio, aplicar efeito suspensivo. O pedido de efeito 

suspensivo poderá ser realizado até o início da deliberação quanto ao tema. 

 

Art. 2º. As alterações previstas em Portaria deverão contemplar as seguintes 

diretrizes: 

I – o planejamento estratégico e o plano geral de atuação (PGA); 

II – a prevalência do interesse público e a continuidade do serviço; 
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III – a distribuição proporcional e equânime do serviço entre todos os órgãos de 

execução; 

IV – a atuação prioritária extrajudicial e a participação de todos em projetos 

institucionais; 

V – a atuação coletiva estratégica. 

 

Art. 3º. Na elaboração das portarias deverá ser observada, de acordo com o 

provimento dos órgãos de atuação, a seguinte ordem de prioridade: 

I – tutela da infância e juventude; 

II – tutela da saúde; 

III – tutela do idoso e pessoa com deficiência; 

IV – tutela da mulher em situação de violência; 

V – execução penal e urgência criminal; 

VI – tutela dos demais direitos humanos; 

VII – direito das famílias; 

VIII – tutela coletiva do consumidor; 

IX – tribunal do júri; 

X – criminal residual; 

XI – cível residual. 

 

§ 1º. A atuação fixada nas portarias não exclui a atuação voluntária, desde que 

devidamente autorizada, na forma do artigo 9º, XVI, alínea ‘a’ ou ‘e’, da LC nº 

65/2003. 

 

§ 2º. A atuação na área cível atenderá prioritariamente as demandas que envolvam 

direitos indisponíveis, direito de moradia, questões fundiárias e direitos da 

personalidade. 

A COMPOSIÇÃO ATUL DO CONSELHO SUPERIOR, CS 19/21, ANALISOU A 

PROPOSTA ATÉ ESSE PONTO. 
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Art. 4º. Na distribuição interna da atribuição em cada unidade da Defensoria 

Pública, observado o previsto no § 4º, do artigo 1º, terá preferência, 

sucessivamente, o Defensor Público: 

I – que já se encontrava no exercício das atribuições correlatas ao órgão de 

atuação, em caso de eventual continuidade; 

II – que for mais antigo na carreira da Defensoria Pública; 

III – que tiver mais tempo de serviço público estadual; 

IV – que tiver mais tempo de serviço público; 

V – que tiver obtido melhor classificação no concurso para ingresso na carreira; 

VI – que tiver mais idade. 

 

Art. 5º. O anexo I desta Deliberação prevê a distribuição abstrata dos órgãos de 

atuação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. 

 

Art. 6º. A cooperação será realizada nos casos de afastamentos em razão de férias 

regulamentares de até XX dias úteis, férias prêmio não superiores a XX dias 

corridos, licenças não superiores a XX dias, gozo de compensação de até XX dias 

úteis e os afastamentos decorrentes da Deliberação nº 18/2015. 

 

§1º. A cooperação será realizada, preferencialmente, entre órgãos de execução da 

mesma área de atuação, hipótese na qual será realizada de forma integral. 

 

§2º. Na impossibilidade de a cooperação ser realizada por órgão da mesma área 

de atuação, as cooperações compreenderam a execução de medidas de urgência 

e inadiáveis, nos termos dos artigos 214, 215 e 220 do CPC (rol exemplificativo), 

além das de natureza penal e infracional. 

 

§3º. Ressalvados os casos acima, a cooperação poderá ser realizada, em caráter 

facultativo, nos casos de afastamentos em razão de férias regulamentares, prêmio, 

licenças, vacância, acúmulo de trabalho ou por conveniência do serviço, 
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observado, em qualquer caso, o interesse público, bem como a distribuição 

proporcional e equânime entre todos os órgãos de execução. 

 

§4º. O exercício de cooperação em órgão de atuação distinto, ainda que na mesma 

área de atuação, gera ao Defensor Público o direito ao crédito de verba por 

cooperação, na forma da lei. 

 

§5º. Enquanto não implementada a verba por cooperação prevista no parágrafo 

anterior, ao Defensor Público serão concedidos créditos de compensação, na 

forma da lei. 

 

 

 

 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Na confecção das Portarias locais, a Defensoria Pública-Geral dará prioridade às 

unidades de Araguari, Conselheiro Lafayete e, posteriormente, àquelas unidades e 

órgãos de atuação que apresentaram propostas em resposta ao edital de consulta 

à classe sobre alteração da Deliberação nº 11/2009.  

 

Art. 6º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação e revoga as 

disposições em contrário. 

 

Parágrafo único. A distribuição de atribuições prevista na Deliberação nº 011/2009, 

com suas alterações, terá vigência extra temporal em relação a cada unidade e/ou 

órgão até a vigência das novas atribuições na forma da presente Deliberação. 

 

Belo Horizonte, __ de _____ de 20__. 

 



 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

GÉRIO PATROCÍNIO SOARES 

Presidente do Conselho Superior 

 


