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Vitória/ES, 29 de abril de 2021. 

 

 

OFÍCIO N.°  196/2021 – NUDEDH 

 

À COMISSÃO ELEITORAL DO CONDEF-ES (CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) 

 

À Sra. Edireusa Fernandes Silva - Presidenta da Comissão Eleitoral CONDEF-ES 

 

condef@sedh.es.gov.br 

 

DA COORDENAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS (CDH) E DO NÚCLEO DE DEFESA 

DOS DIREITOS HUMANOS (NUDEDH) da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-390, Telefone (27) 

3222-0505  

e-mail: cdh@defensoria.es.def.br; ndh@defensoria.es.def.br 

 

 

Assunto: Recomenda adaptação no Edital nº 001/2021- CONVOCAÇÃO PARA 

HABILITAÇÃO E ELEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA PARA COMPOR O CONDEF/ES NA GESTÃO 2021-2023 e da 

Resolução CONDEF nº 004/2021 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, por meio da Coordenação de Direitos 

Humanos e do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos, presentados pelos defensores 

http://www.defensoria.es.def.b/
mailto:cdh@defensoria.es.def.br
mailto:ndh@defensoria.es.def.br
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públicos subscritores, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar 

solicitações em relação ao processo eleitoral do CONDEF, relativas ao Edital de 

CONVOCAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E ELEIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA COMPOR O CONDEF/ES NA GESTÃO 2021-

2023, cujo anúncio foi publicado no DIO-ES de 26/04/2021, conforme “EXTRATO DE 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/ 2021 DO CONSELHO 

ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CONDEF/ES)” e, 

posteriormente, foi disponibilizado no site <https://sedh.es.gov.br/pessoa-com-

deficiencia>, bem como ao Regulamento da Assembleia Eleitoral, divulgado pela 

Resolução CONDEF 004/2021, também disponibilizada no referido site.  

 

A- Edital CONDEF nº 001/2021 

 

O referido Edital, em seu art. 3º, “convoca as Entidades que atuam na área da pessoa 

com deficiência, de âmbito estadual e/ou regional, e que estejam em funcionamento 

regular a [sic] mais de 02 (dois) anos, para participar do processo eleitoral para a escolha 

dos representantes da Sociedade Civil no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - CONDEF, biênio 2021-2023”. Acrescenta o §1º:  

 

O processo eletivo visa o preenchimento de 08 (oito) vagas pela 
Sociedade Civil, e respectivos suplentes, conforme o Art. 4º da Lei 
Complementar Nº 302 de 02 de dezembro de 2004, alterada pelo Art. 24 
da Lei Complementar Nº. 830, de 06 de julho de 2016. Serão 
preenchidas as vagas conforme o quantitativo especificado abaixo: a) 
Área de deficiência auditiva ou surdez (01 Vaga); b) Área de deficiência 
física (01 Vaga); c) Área de deficiência visual (01 Vaga); d) Área de 
deficiência Intelectual (01 Vaga); e) Área de patologias crônicas que 
determinem limitações nos desempenhos individual e social; (01 Vaga); 
f) Área de deficiência múltipla (01 Vaga); g) profissional de nível 
superior das áreas afins, constantes deste inciso, com comprovada 
capacitação e experiência (grifo nosso). 

 

http://www.defensoria.es.def.b/
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O art. 4º do Edital complementa, exigindo estatuto registrado em cartório para a 

habilitação da entidade, e deixando transparecer que apenas entidades poderão 

pleitear essa representação no Conselho (e não pessoas físicas, por exemplo): 

 

Art. 4º Para habilitação no processo eleitoral, as entidades da sociedade 
civil interessadas, deverão enviar os documentos exclusivamente por 
correio eletrônico/ e-mail: condef@sedh.es.gov.br no período de 27 de 
abril a 07 de maio de 2021, os seguintes documentos: a) Requerimento 
de habilitação preenchido, solicitado através do e-mail: 
condef@sedh.es.gov.br; (ANEXO I); b) Estatuto da entidade registrado 
em cartório; c) Ata de eleição da última diretoria registrada em 
cartório; d) Ata da última assembléia geral ordinária; e) Procuração 
conferindo poderes especiais ao mandatário da entidade para votar pela 
mesma, se o representante legal estiver impossibilitado de comparecer. 

 

Em análise do referido Edital, este Núcleo Especializado identificou, portanto, que se 

exige, para a habilitação de todos que buscam concorrer a fim de representar a 

sociedade civil no referido Conselho, tratar-se de entidade com constituição formal, 

isto é, com registro em Cartório, e decorrente constituição de personalidade jurídica. 

 

Ocorre que a Lei Complementar Estadual nº 302/2004 (Disponível em: < 

http://www3.al.es.gov.br/legislacao/norma.aspx?id=20488>, acesso em 27 abr. 2021), que 

dispõe sobre a reestruturação do Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência 

- CONDEF, não prevê a necessidade de constituição formal mediante registro em 

Cartório para habilitação dos candidatos a representantes sociedade civil. Com 

efeito, prevê: 

 

Art. 2º O CONDEF, integrante da estrutura organizacional básica da 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos – SEDH, em nível de direção 
superior, é um órgão colegiado, permanente, de composição paritária 
entre o Governo e a sociedade civil, de caráter deliberativo, consultivo 
e fiscalizador, com a finalidade de assegurar o pleno exercício dos 
direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência. ((Redação 
dada pela Lei Complementar nº 830, de 5 de julho de 2016) 
Art. 4º O CONDEF será composto, paritariamente, por 16 (dezesseis) 
membros, representantes titulares e suplentes dos seguintes órgãos. 
(Redação dada pela Lei Complementar nº 830, de 5 de julho de 2016). 

http://www.defensoria.es.def.b/
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(...) II - representação da sociedade civil: a) 01 (um) representante da 
área de deficiência auditiva; b) 01 (um) representante da área de 
deficiência física; c) 01 (um) representante da área de deficiência visual; 
d) 01 (um) representante da área de deficiência mental; e) 01 (um) 
representante da área de patologias crônicas que determinem limitações 
nos desempenhos individual e social; f) 01 (um) representante da área 
de deficiências múltiplas; g) 02 (dois) profissionais de nível superior 
das áreas afins, constantes deste inciso, com comprovada 
capacitação e experiência.  
§ 1º Somente poderão compor o CONDEF as entidades da 
sociedade civil que atuem no âmbito estadual e/ou regional, que 
estejam em funcionamento regular a mais de 02 (dois) anos e 
devidamente habilitadas. § 2º As entidades eleitas titulares e suplentes 
da sociedade civil terão mandato de 02 (dois) anos, permitida a 
recondução, com alternância de membros a cada 04 (quatro) anos. § 3º 
Os membros indicados pelos respectivos titulares das Secretarias de 
Estado relacionadas no inciso I deste artigo deverão ser substituídos, a 
cada 04 (quatro) anos, ou sempre que julgado necessário pelo 
respectivo titular da Secretaria, de modo a assegurar a legitimidade da 
representação. 
Art. 6º O processo eleitoral dos representantes da sociedade civil 
será normatizado no regimento interno. § 1º Para efeito desta Lei 
Complementar, a representação da sociedade civil para o próximo 
mandato será eleita em assembléia geral específica, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias a contar de sua publicação. § 2º Uma vez eleita, 
a entidade da sociedade civil terá o prazo de 10 (dez) dias para 
indicar seus representantes (grifos nossos).  

 

 

Adicionalmente, identifica-se que a Lei Complementar nº 302/2004 não exclui a 

possibilidade de pessoas físicas habilitarem-se como representantes da sociedade 

civil. Esta conclusão, sobre a possibilidade de habilitação de pessoas físicas, é reforçada 

pela nova redação dos incisos do art. 4º, II, ao estabelecer a participação de 

“representante” das áreas especificadas. Em especial, destaca-se a alínea “g)”, que 

prevê a participação de “profissional de nível superior das áreas afins, constantes deste 

inciso, com comprovada capacitação e experiência”. Esse raciocínio permite 

compreender que o §1º, ao dispor “Somente poderão compor o CONDEF as entidades 

da sociedade civil (...)”, está trazendo requisito às entidades que desejem participar, mas 

NÃO limita a possibilidade de participação a elas, permitindo, sim, a inclusão de pessoas 

físicas. 

http://www.defensoria.es.def.b/
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Por fim, registra-se que a Lei Complementar 302/2004, com redação dada pela Lei 

Complementar 830/2016, passou a prever duas vagas para “profissional de ensino 

superior”, no art. 4º, II, g, e não apenas um, como consta do Edital. 

 

O referido Regimento, a seu turno, também dispõe, em seu art. 25: “Somente poderão 

compor o CONDEF as entidades da sociedade civil que atuem no âmbito estadual e/ou 

regional, que estejam em funcionamento regular a [sic] mais de 02 (dois) anos e 

devidamente habilitadas”.  

 

Pois bem. A composição do conselho deve ter por objetivo a efetiva participação da 

sociedade civil, da forma mais democrática e inclusiva possível. Busca, assim, atender 

aos objetivos da própria existência do Conselho: contribuir para a elaboração e a 

fiscalização de políticas públicas para efetivação dos direitos das pessoas com 

deficiência, ou seja, nas palavras da Lei, em seu art. 2º: “assegurar o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais da pessoa com deficiência”. 

 

Portanto, a Lei deve merecer interpretação ampliativa: na dúvida, não se deve 

restringir a possibilidade de participação. Chegam-se, assim, a duas conclusões: não se 

deve impedir a participação de entidades sem personalidade jurídica, que estejam em 

funcionamento efetivo há mais de dois anos; e se deve permitir a participação de pessoas 

físicas que atuem na área, também mediante a devida comprovação. 

 

De forma diversa, a título de exemplo, a Lei 5165/1995 que criou o Conselho Estadual 

dos Direitos Humanos prevê, deixando clara a opção por entidades, não pessoas físicas, 

e que tenham personalidade jurídica, para habilitarem-se e indicarem representantes da 

sociedade civil (Disponível em: 

<http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/LEI51651995.html>, acesso 

em 28 abr. 2021): 

 

http://www.defensoria.es.def.b/
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Art. 5º - O Conselho será composto pelos seguintes membros efetivos, 
nomeados pelo Governador do Estado: 
(...) 
III – seis representantes da sociedade civil, indicados por entidades de 
defesa dos direitos humanos, com personalidade jurídica, de notória 
atuação na luta pela defesa dos direitos humanos e sede no Estado do 
Espírito Santo; 

 

Todavia, ao lado dessa aparente restrição, esta Lei inclui outras representações, para 

além daquelas da Lei do CONDEF, como representante da Defensoria Pública, do 

Ministério Público, da OAB, do Poder Judiciário, e da Universidade Federal do 

Espírito Santo.  

 

Trata-se, portanto, de caso diverso da Lei que aqui se comenta, mas que permite chegar 

às seguintes conclusões: quando o legislador deseja ser expresso, deve fazê-lo. Se não 

for, a interpretação deve ser a mais ampliativa possível em casos como esses, em que se 

trata de assegurar a máxima participação cabível, de forma democrática. Ora, se a Lei 

que criou o Conselho Estadual dos Direitos Humanos buscou assegurar o caráter 

democrático e representativo sendo explícita ao incluir diversas representações, a Lei 

que criou o Conselho Estadual Dos Direitos Da Pessoa Com Deficiência foi mais tímida: 

não foi tão precisa, nem incluiu representação por parte dessas importantes entidades do 

Sistema de Justiça. Por mais essa razão, acentua-se o dever do intérprete em lhe 

assegurar a máxima aplicabilidade, preenchendo todos os espaços deixados pelo 

legislador, que não foi tão detalhado, de antemão, como poderia ser, e, assim, 

permitindo a maior participação possível, dentro dos seus limites, em busca do 

referido caráter democrático e inclusivo. 

 

Registra-se, ainda, um outro ponto de dúvida. A Lei Complementar 302/2011, em versão 

compilada, constante do site do CONDEF, apresenta os parágrafos do art. 4º, dentre eles 

o §1º, que estabelece a exigência já analisada, como revogados: 

<https://sedh.es.gov.br/Media/sedh/DOCUMENTOS%202017/Lei%20complementar%20n

%C3%BAmero%20302_2004_Reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20do%20CONDEF.pdf>, 

acesso em 27 abr. 2021. Ocorre que, em consulta ao Diário Oficial, bem como ao site da 

http://www.defensoria.es.def.b/
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ALES, já indicado, a Lei Complementar 302, em versão compilada, aparece com esses 

parágrafos. Na verdade, percebe-se que a alteração da Lei Complementar 830/2016, em 

seu art. 24, foi apenas do caput e incisos do art. 4º, não modificando ou revogando os 

parágrafos. 

 

Diante de todo o exposto, mostra-se necessária, para garantia da legalidade, e 

observância dos princípios que regem a existência e o funcionamento do Conselho, a 

modificação do Edital. 

 

 

B- Resolução CONDEF nº 004/2021 

 

A Resolução CONDEF 004/2021 prevê o Regulamento Da Assembleia Eleitoral Das 

Entidades Da Sociedade Civil Atuantes Na Área Da Pessoa Com Deficiência Do 

Estado Do Espírito Santo Para Composição Do Conselho Dos Direitos Da Pessoa 

Com Deficiência- CONDEF, gestão 2021 – 2023. Assim, dispõe: 

 

Art. 16º No processo de votação, as Entidades da sociedade civil serão 
classificados em três categorias 
 
1. Segmentos cujos números de vagas correspondam às entidades da 
sociedade civil das entidades habilitadas. 
2. Segmentos cujos números de vagas são menores que as entidades 
da sociedade civil das entidades habilitadas. 
3. Segmentos cujos números de vagas são maiores que as entidades da 
sociedade civil das entidades habilitadas. 
Parágrafo Único: Na categoria nº 2 poderão se eleger e preencher 
sucessivamente às vagas, conforme quantidade de votos recebidos, 
cada uma, como Titular e Suplente 
 
Art.17º Caberá ao Coordenador do Processo de Votação convidar a 
Presidente da Comissão Eleitoral no início do pleito, sugerindo que as 
entidades da primeira e terceira categoria, referida no artigo anterior, 
sejam eleitas por aclamação e, logo, não havendo objeção e havendo 
aclamação, declarará que as mesmas estão eleitas. 
Art. 18º O processo de votação da segunda categoria, no caput do art. 
16, se dará por segmento. 

http://www.defensoria.es.def.b/
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Art. 19º Em caso de empate será considerado como critério de 
desempate: 
• Primeiro critério de desempate critério de desempate, tempo de 
existência das entidades, sendo vencedora quem tiver maior tempo de 
existência; 
• Segundo critério de desempate, por sorteio. 
 

 

Percebe-se que, primeiramente, só poderão participar da eleição, para serem votadas e 

para votar, isto é, com capacidade eleitoral passiva e ativa, as entidades (ou, acresce-se, 

as pessoas físicas, conforme modificação já requerida) devidamente habilitadas. 

 

Porém, não fica claro se estas poderão votar mais de uma vez, considerando-se a 

existência de sete segmentos de representação no art. 4º, II, da LC, ou seja, sete áreas, 

e oito representantes (a última área conta com dois representantes).  

 

Por hipótese, se cada entidade/pessoa habilitada votar em si mesma, a eleição sempre 

ficará empatada, cada um dando e recebendo um único voto (o seu próprio). Por 

consequência, sempre será utilizado o critério de desempate, privilegiando-se as 

entidades com maior tempo de existência/atuação. O resultado parece ser, de antemão, 

deveras restritivo, e pouco democrático. 

 

Deste modo, recomenda-se que seja prevista a votação múltipla, para que a eleição 

possa ser mais representativa, indicando-se, como exemplo, a previsão do Edital 

001/2019 do CONDEH 

(https://sedh.es.gov.br/Media/sedh/DOCUMENTOS%202019/Edital%20Processo%20Eleit

oral%20CEDH%20Final-1.pdf, acesso em 27 abr. 2021): 

 

Art. 7º - As organizações da sociedade civil homologadas pela Comissão 
Eleitoral deverão participar de Assembleia de Eleição para escolha das 
06 (seis) entidades que comporão o Conselho Estadual de Direitos 
Humanos do Estado do Espírito Santo para a gestão 2019-2021. § 1º - A 
Assembleia de Eleição será coordenada pela Comissão Eleitoral e 
ocorrerá no dia 26 de agosto de 2019, das 9h às 12 horas, no Auditório 
da Casa dos Direitos. Rua General Osório, nº 83, Ed. Portugal, 16º 

http://www.defensoria.es.def.b/
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andar, Centro de Vitória. § 2º - As entidades cadastradas deverão ser 
representadas na Assembleia por representante legal ou por pessoa 
devidamente autorizada, por meio de procuração específica. § 3º - Na 
Assembleia, os votos serão por entidade, independente do número de 
representantes presentes. § 4º - Cada entidade credenciada terá direito 
a votar em até 06 (seis) entidades, incluindo a sua própria. § 5º - Os 
votos serão secretos em cédula específica, rubricada pela Comissão 
Eleitoral, a apuração será aberta e imediatamente após o final da 
votação. 

 

Portanto, a Resolução também deve ser alterada, seja para acompanhar as alterações do 

Edital, seja para promover maior representatividade no momento da eleição. 

 

 

C- Editais de Outros Conselhos: instrumentos para garantia da máxima 

participação e representatividade de segmentos da sociedade civil 

Deve-se registrar que outros Conselhos e Comitês Estaduais já admitem, 

expressamente, a habilitação de entidades sem constituição formal, mediante registro em 

Cartório, como uma das possibilidades para garantia da máxima representatividade da 

sociedade civil. 

Assim, o Edital Nº 001/2019 de CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL CEDIMES 

TRIÊNIO 2019-2022 - CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

MULHER DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Disponível em: < 

https://sedh.es.gov.br/conselho-estadual-de-defesa-dos-direitos-da-mulher-do-es-cedimes 

>, acesso em 27 abr. 2021) não prevê a necessidade de registro formal da entidade para 

candidatar-se a representante da sociedade civil no Conselho. Dessa forma, prescreve: 

 

2.1 Em 21 de Fevereiro de 2019, na sua Sessão Ordinária 119°, o 

Conselho Deliberativo do CEDIMES aprovou os seguintes pré-requisitos 

para habilitação da entidade na referida seleção. 

a) Compartilhar dos princípios aprovados por este Conselho no Plano 

Nacional e Estadual de Políticas para as Mulheres. (Anexo I) b) Atuar na 

http://www.defensoria.es.def.b/
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mobilização, organização, promoção, defesa e/ou garantia dos direitos 

das mulheres há, pelo menos, 03 (três) anos. 2.2. Poderão candidatar-se 

para integrar O CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

DA MULHER (CEDIMES), para o triênio 2019-2022, os movimentos 

sociais e entidades da sociedade civil contemplando as seguintes 

representações: I – Entidades Feministas – 04 representantes II – 

Entidades de Mulheres – 04 representantes III – Trabalhadoras Urbanas 

– 04 representantes IV –Trabalhadoras Rurais – 03 representantes V – 

Raça e Etnia – 03 representantes VI- Entidades da Terceira Idade- 02 

representantes VII- Entidades de Juventude- 02 representantes VIII- 

Entidades Sociais – 04 representantes 

(....) 

 

2.4 No ato da inscrição, a entidade deverá enviar ofício ao CONSELHO 

ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER (CEDIMES), 

solicitando a inscrição da candidatura em uma das categorias (conforme 

item 2.2) e indicando a delegada que participará da Assembleia Geral de 

Eleição, (conforme item 3.5), acompanhado dos seguintes documentos: 

a)Estatuto, Carta de Princípios, Regimento Interno e/ou Carta de 

Adesão, em que conste missão referente à promoção da igualdade de 

gênero e os direitos das mulheres; b) CNPJ ou, na inexistência deste, 

carta de apresentação elaborada por entidade pública ou privada, 

e/ou autoridade pública, atestando a existência da entidade há pelo 

menos 03 anos; c) Documento descritivo de atividades da entidade nos 

três últimos anos, que conste também as atividades desenvolvidas com 

as mulheres. d) Documentos comprobatórios do funcionamento da 

entidade (folders de eventos, cartazes, cartilhas, fotos, registro em mídia 

nacional ou local e outros). e) Formulário de cadastro preenchido com 

dados de contato da organização (Anexo II) f) Cópia de Identidade ou 

outro documento com foto da delegada indicada (grifos nossos). 

 

No mesmo sentido, prevê a própria Lei Complementar Estadual 594/2011 (Disponível em: 

<http://www3.al.es.gov.br/legislacao/norma.aspx?id=28980&tipo=4&termo=594>, acesso 

em 27 abr. 2021), que reestrutura o CEDIMES: 
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Art. 7º As representantes da sociedade civil serão indicadas pelos 
movimentos sociais contemplando as seguintes representações: 
  
I - entidades feministas; 
  
II - entidades de mulheres; 
  
III - trabalhadoras urbanas; 
  
IV - trabalhadoras rurais; 
  
V - raça e etnia; 
  
VI - entidades de juventude; 
  
VII - entidades da terceira idade; 
  
VIII - entidades sociais. 
  
Parágrafo único. As integrantes da sociedade civil a que se refere este 
artigo, e suas suplentes, serão indicadas pelas respectivas entidades 
constantes nos incisos I a VIII deste artigo. 
  

 

Da mesma forma, previu o Edital nº 001/2021- CONVOCAÇÃO PARA 

REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO COMITÊ ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

EM DIREITOS HUMANOS – CEEDH- Disponível em: < 

https://sedh.es.gov.br/educacao-em-direitos-humanos >, acesso em 27 abr. 2021: 

 

2.1.Para se inscrever e habilitar à participação no Comitê Estadual de 
Educação em Direitos Humanos do Espírito Santo (CEEDH-ES), as 
entidades e organizações da sociedade civil devem: I - Atuar na 
mobilização e/ou organização e/ou na promoção e/ou na defesa e/ou na 
garantia dos direitos dos direitos humanos com reconhecimento na área 
e na temática da educação em direitos humanos, com pelo menos, 01 
(um) ano de atuação no Estado do Espírito Santo; II – Ter representação 
em no mínimo 01 (um) município do Estado do Espírito Santo. 

 

3.2 Para a inscrição serão requeridos: a)Nome completo da entidade e 
organização da sociedade civil; b)CNPJ, caso tenha; c)Nome completo 
do representante legal da entidade ou organização social; d)CPF do 
representante legal; e)Envio de arquivo digital com a imagem da carteira 

http://www.defensoria.es.def.b/
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de identidade do representante legal da entidade ou organização social; 
f) Endereço, e-mail e telefone da entidade ou organização da sociedade 
civil; g)Breve descrição das atividades desenvolvidas pela entidade ou 
organização; h)Indicação de um representante titular com: nome 
completo, CPF, telefone e e-mail; i) Envio de arquivo digital com a 
imagem da carteira de identidade do representante titular indicado; j) 
Indicação de um representante suplente com: nome completo, CPF, 
telefone e e-mail. k) Envio de arquivo digital com a imagem da carteira 
de identidade do representante titular indicado; l) Envio de arquivo digital 
com carta de manifestação de interesse da participação no CEEDH-ES 
(conforme modelo no Anexo I); 

 

Destarte, percebe-se a busca por representatividade nos mais diversos Conselhos e 

Comitês, na máxima extensão permitida pelas respectivas Leis de criação. 

 

 

 

D- RECOMENDAÇÕES E DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Considerando o artigo 55º, III, da Lei Complementar Federal n.º 80/94, e com o artigo 

128, X, o membro da Defensoria Pública Estadual pode requisitar de qualquer autoridade, 

agente público ou repartição pública, cópias, certidões, perícias, vistorias, diligências, 

processos, documentos, informações, esclarecimentos ou outras providências 

necessárias ao exercício de suas atribuições.  

 

Considerando a inexistência de previsão expressa na Lei Complementar Estadual 

302/2022 quanto à impossibilidade de habilitação de pessoas físicas; 

 

Considerando a redação atual da alínea “g” do inciso II do art. 4º da LCE 302/2011, 

indicando a representação por “dois profissionais de nível superior (...)”; 

 

Considerando a redação das alíneas do inciso II do art. 4º da LCE 302/2011, 

especialmente da “g”, a indicar a possibilidade de habilitação de pessoas físicas, 

http://www.defensoria.es.def.b/
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pela própria utilização das expressões “profissionais de nível superior” e “com 

comprovada capacitação e experiência”; 

 

Considerando a inexistência de previsão expressa quanto à necessidade de 

constituição formal, mediante registro em cartório, na LCE 302/2011, para a habilitação 

das entidades representantes da sociedade civil; 

 

Considerando a necessidade de assegurar a máxima participação da sociedade civil, 

da forma mais democrática e inclusiva possível, a fim de assegurar o cumprimento 

dos objetivos do Conselho; 

 

Considerando a previsão editalícia de habilitação das entidades no período entre 27 de 

abril e 07 de maio de 2021; 

 

Considerando a necessidade de retificar e republicar o Edital, garantindo-se a máxima 

transparência e isonomia; 

 

Considerando a forma de eleição prevista na Resolução nº 004/2021, e a possibilidade 

de ser mais representativa e inclusiva; 

 

A Defensoria Pública vem RECOMENDAR sejam o Edital CONDEF 001/2021 e a 

Resolução CONDEF nº 004/2021 modificados, com urgência, a fim de que: 

 

1- seja modificada a representação prevista no art. 3º, §1º, g, do Edital, 

acompanhando-se a nova redação da Lei Complementar 302/2004, dada 

pela Lei Complementar 830/2016, que passou a prever duas vagas para 

“profissional de ensino superior”, no art. 4º, II, g, e não apenas uma, 

como consta do Edital. 

  

http://www.defensoria.es.def.b/
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2- seja incluída, expressamente, a permissão de habilitação de pessoas 

físicas como representantes da sociedade civil em todas as categorias do 

inciso II do art. 4º da Lei Complementar Estadual 302/2011, reproduzidos no 

art. 3º, §1º, do Edital 001/2021, mediante a devida comprovação de atuação. 

Subsidiariamente, que se permita, ao menos, a habilitação de pessoas físicas 

para o inciso II, alínea “g”; 

 

3- seja incluída, expressamente, a permissão de habilitação de entidades sem 

personalidade jurídica como representantes da sociedade civil, em todas as 

categorias, mediante a comprovação de atuação no prazo previsto por lei (“há 

pelo menos dois anos”); 

 

4- seja republicado o Edital CONDEF 001/2021 com essas alterações, no 

Diário Oficial e no site do CONDEF, com dilatação do prazo para habilitação, 

assegurando-se a máxima transparência e isonomia; 

 

5- seja modificada a forma de eleição prevista na Resolução CONDEF 

004/2021, assegurando-se a máxima representatividade, sugerindo-se que 

cada entidade/pessoa possa votar em um representante por segmento que 

preveja apenas uma vaga (art. 4º, II, alíneas “a” a “f” da LC 300/2011), e dois 

no segmento que prevê duas vagas (art. 4º, II, alínea “g” da LC 300/2011); 

 

6- seja republicada a Resolução CONDEF 004/2021, com as alterações 

necessárias, decorrentes das alterações do Edital, além da alteração na 

forma de votação, assegurando-se a máxima transparência e isonomia. 

 

 

Requer que a resposta seja encaminhada ao NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS (NUDEDH) da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, através 

destes endereços eletrônicos (cdh@defensoria.es.def.br e ndh@defensoria.es.def.br), 

http://www.defensoria.es.def.b/
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até o dia 03 de maio de 2021, segunda-feira, fazendo-se referência à numeração do 

presente ofício (OFÍCIO N.º 196/2021 – CDH): 

 

Solicitamos, ainda, confirmação do recebimento deste ofício. 

Reiteramos os votos de estima e distinta consideração, subscrevendo-nos, 

 

 

 

 

VICTOR OLIVEIRA RIBEIRO 

DEFENSOR PÚBLICO 

COORDENADOR DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

SAMANTHA NEGRIS DE SOUZA 

DEFENSORA PÚBLICA 

MEMBRA DO NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 
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