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Edital nº 001/2018 – ESDP – Retificado pelo Edital 002/2018 – ESDP 

1º ENCONTRO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS 

A Diretoria da Escola Superior da Defensoria 

Pública do Estado de Goiás, no exercício de suas 

atribuições legais, estabelecidas no artigo 55, inciso 

XIII da Lei Complementar estadual nº 130/2017, 

 

Considerando que a Escola da Defensoria Pública deve organizar encontros anuais para a definição 

de teses institucionais, que constituirão parâmetros para a atuação dos membros da Defensoria 

Pública do Estado, nos termos do artigo 14, inciso XV, do Regimento Interno – Resolução CSDP 

54/2018; 

 

Considerando a necessidade de oportunizar-se a todos os membros, em igualdade de condições, 

participar do 1º Encontro dos Defensores Públicos do Estado de Goiás;  

 

RESOLVE, nos termos do artigo 14, §2º, do Regimento Interno – Resolução CSDP 54/2018, tornar 

público o Edital nº 001/2018, o qual estabelece as regras para inscrição, admissão e aprovação de 

teses institucionais a serem deliberadas no evento; 

 

 

Capítulo I – Da Apresentação do Evento 

 

Artigo 1º – O 1º Encontro Anual dos Defensores Públicos do Estado de Goiás ocorrerá nos dias 14 

e 15 de setembro de 2018, na forma da legislação vigente e respeitando o procedimento 

estabelecido no presente Edital.  

 

§1º – O local do evento será divulgado em ato próprio. 

 

§2º – A participação de Defensores Públicos do Estado no evento independente de inscrição prévia. 
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§3º - A participação nos dois dias de evento será certificada no currículo de cada membro e será 

computada pontuação escolar, possibilitando sua utilização em avaliações e como critério de 

desempate em solicitações perante a Escola Superior. 

 

Artigo 2º – As teses institucionais aprovadas no Encontro Anual constituirão parâmetros para a 

atuação dos membros da Defensoria Pública do Estado, na forma do artigo 55, XIII, da Lei 

Complementar nº 130/2017. 

 

Artigo 2º – As teses institucionais aprovadas no Encontro Anual constituirão parâmetros para a 

atuação dos membros da Defensoria Pública do Estado, na forma do artigo 55, XIII, da Lei 

Complementar nº 130/2017, e poderão ser observadas pelos Defensores Públicos, respeitada a 

independência funcional. (Redação alterada em 19/06/2018, conforme Decisão 001/2018-ESDP) 

 

Capítulo II – Da inscrição de propostas de teses institucionais 

 

Artigo 3º – Os Defensores Públicos e as entidades ou organizações da sociedade civil poderão 

propor a edição de teses institucionais relacionadas às atribuições da Defensoria Pública do Estado, 

na forma do presente edital, para serem deliberadas durante o Encontro. 

 

§1º – As propostas de teses institucionais das entidades e organizações da sociedade civil deverão 

ser encaminhadas previamente aos Coordenadores dos Núcleos da Defensoria Pública do Estado, os 

quais poderão rejeitar as que não apresentarem os requisitos do edital. 

 

§2º – Os Defensores Públicos e os Coordenadores dos Núcleos poderão propor teses relacionadas às 

atribuições da Defensoria Pública do Estado, independentemente do local de atuação funcional.  

 

Artigo 4º – As inscrições das propostas de teses serão realizadas por meio de e-mail enviado ao 

encontro@defensoriapublica.go.gov.br, entre os dias 20 de junho de 2018 a dia 25 de julho de 2018. 

 

mailto:encontro@defensoriapublica.go.gov.br
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§1º – Para a admissão formal da proposta de tese institucional, deverá ser anexado ao e-mail o 

formulário assinado, com os campos devidamente preenchidos, conforme modelo contido no 

ANEXO II, contendo: 

I – Súmula da tese proposta; 

 

II – Fundamentação jurídica; 

 

III – Fundamentação fática; 

 

IV – Sugestão de Operacionalização. 

 

§2º – A Escola Superior enviará ao proponente um e-mail de confirmação da realização da 

inscrição.  

 

§3º – Caso a confirmação não seja efetuada em 2 (dois) dias úteis, poderá o proponente requer à 

Escola Superior a regularização de sua inscrição. 

 

§4º – Após a inscrição, não serão aceitas trocas, alterações, no todo ou em parte, da tese proposta, 

ressalvada a hipótese do artigo 10, IV.  

  

Artigo 5º – A proposta de tese institucional poderá ser rejeitada liminarmente pela Escola Superior 

quando: 

 

I – Não observar as normas previstas no presente edital; 

 

II – Apresentar conteúdo sem pertinência com a atuação da Defensoria Pública; 

 

Artigo 6º – Em até 15 (quinze) dias após o fim do prazo previsto no artigo anterior, deverá a Escola 

Superior decidir sobre o atendimento dos requisitos constantes do citado artigo, publicando a 

relação das teses admitidas e das rejeitadas. 
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Artigo 7º – Da decisão que rejeitar a proposta de tese caberá pedido de reconsideração ou 

saneamento à Escola, no prazo de 2 (dois) dias corridos de sua publicação. 

 

Parágrafo único – Da decisão do pedido de reconsideração caberá recurso, sem efeito suspensivo, 

no prazo de 5 (cinco) dias corridos, dirigido ao Conselho Superior da Defensoria Pública. 

  

Artigo 8º – As propostas de tese admitidas pela Escola Superior serão encaminhadas a todos os 

Defensores Públicos, antes do Encontro Anual dos Defensores Públicos. 

  

Capítulo III – Da deliberação das propostas em plenário 

 

Artigo 9º – A audiência será presidida pelo Diretor da Escola da Defensoria Pública, ou pessoa por 

ele designada, a quem incumbirá conduzir os trabalhos e decidir questões procedimentais omissas. 

 

Artigo 10 – As propostas serão deliberadas no plenário do Encontro Anual, com participação de 

todos os Defensores Públicos presentes. Será necessário quórum de 40% (quarenta por cento) dos 

membros em atividade para possibilitar a votação e quórum de dois terços dos presentes para 

aprovação da tese. 

 

§1º – Somente poderão votar os que se encontrarem presentes à sessão desde o início dos debates 

referentes à tese respectiva, devendo registrar sua presença. 

 

§2º – Não se admitirá voto por procuração. 

 

§3º – Se não houver votação por qualquer razão, as propostas de teses estarão inscritas para o 

Encontro seguinte, salvo se o proponente formalizar pedido de desistência. 

 

Artigo 11 – As propostas serão apreciadas obedecendo à ordem cronológica de sua protocolização 

junto à Escola Superior da Defensoria Pública. 
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I – O proponente terá até 15 (quinze) minutos para sustentação oral; 

II – Igual tempo será concedido a quem se apresente para encaminhar a rejeição da proposta, dentre 

os presentes; 

III – Seguir-se-ão debates por até 20 (vinte) minutos, findos os quais será encaminhada a votação da 

respectiva tese; 

 

IV – Durante o encontro, será admitido ao autor, em qualquer etapa antes do início da votação, o 

direito de alterar sua proposta de tese, o que ensejará o reinício do procedimento na primeira 

alteração da proposta; 

 

V – Reiniciado o procedimento, caso o autor entenda ser necessária nova alteração, a deliberação 

será suspensa e a tese ficará automaticamente inscrita para deliberação no Encontro seguinte; 

 

IV – A votação deverá decidir, preliminarmente, sobre a apreciação do mérito da proposta ou sua 

postergação para o Encontro seguinte; 

 

V – Decidindo-se pela votação do mérito, o plenário deverá deliberar pela adoção total ou rejeição 

da tese. 

 

§1º - Para sustentar a tese, o proponente poderá ser representado por outro membro com procuração, 

ou escolhido pelos presentes no dia do evento. O representante não poderá votar pelo representado. 

 

§2º – Por decisão dos presentes, o tempo para sustentação oral e debates poderá ser restringido, caso 

não haja Defensor Público que defenda a rejeição da tese. 

 

Capítulo IV– Da publicação das teses 

 

 Artigo 12 – As súmulas das teses aprovadas deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado e 

colocadas na página da Defensoria Pública na Internet. 
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 Artigo 12 – As súmulas das teses aprovadas deverão ser publicadas e disponibilizadas na página da 

Defensoria Pública. (Redação alterada em 19/06/2018, conforme Decisão 001/2018-ESDP) 

 

 

Artigo 13 – A Escola da Defensoria Pública deverá publicar a íntegra das teses aprovadas na 

Revista da Defensoria Pública do Estado de Goiás ou em outra publicação similar. 

 

Capítulo V – Das disposições finais 

 

Artigo 14 – A proposta de cancelamento de tese institucional seguirá o mesmo procedimento 

adotado para a sua aprovação.  

 

 

Artigo 15 – A participação no certame implica a aceitação de todas as disposições do presente 

Edital, sendo que o descumprimento de qualquer uma delas acarretará a desclassificação.  

 

Parágrafo único. Qualquer interessado poderá apresentar impugnação ao presente Edital, até o dia 

15/06/2018, dirigida à Diretoria da Escola Superior da Defensoria Pública.  

 

Artigo 16 – Os casos omissos deste edital serão decididos pela Diretoria da Escola Superior da 

Defensoria Pública do Estado de Goiás. 

 

Goiânia, 19 de junho de 2018. 

 

 

 

Márcio Rosa Moreira 

Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública 
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ANEXO I 

 

PROGRAMAÇÃO DO 1º ENCONTRO DOS DEFENSORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE GOIÁS 

1º dia – Sexta Feira, dia 

14/09/2018 

Acolhimento e 

Credenciamento 
17h às 18h 

Abertura 

DPG e ESDP 
18h às 19h 

Palestra 19h 

2º dia – Sábado, dia 

15/09/2018 

Plenário para definição de 

teses institucionais 

8h30 às 9h40 

Intervalo: 9h40 às 10h 

10h às 12h 

Almoço 12h às 13h30 

Plenário para definição de 

teses institucionais 

13h30 às 15h30 

Intervalo: 15h30 às 16h 

16h às 18h 

Encaminhamentos e encerramento do encontro 
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ANEXO II 

PROPOSTA DE TESE INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

Nome: 

Telefone: Email: 

  

Súmula 

Fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento antes: 6 pt; Espaçamento depois: 6 pt; Espaçamento 

entre linhas: 1,5; recuo para primeira linha de 1,5 cm; alinhamento justificado e não hifenizado. 

Assunto 

Fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento antes: 6 pt; Espaçamento depois: 6 pt; Espaçamento 

entre linhas: 1,5; recuo para primeira linha de 1,5 cm; alinhamento justificado e não hifenizado. 

Fundamentação jurídica 

Fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento antes: 6 pt; Espaçamento depois: 6 pt; Espaçamento 

entre linhas: 1,5; recuo para primeira linha de 1,5 cm; alinhamento justificado e não hifenizado. 

Para citações no meio do texto, usam-se aspas duplas “exemplo de citação”. 

Citação com mais de 3 linhas deverá ser feita fora do texto principal, sem aspas e 

utilizando-se um recuo de 4 cm à esquerda, fonte tamanho 10, espaçamento 

simples e  espacejamento antes e depois da citação será de 6pt. (COUTO, 2014, 

p.23) 

Fundamentação Fática 

Fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento antes: 6 pt; Espaçamento depois: 6 pt; Espaçamento 

entre linhas: 1,5; recuo para primeira linha de 1,5 cm; alinhamento justificado e não hifenizado. 

Sugestão de Operacionalização 

Fonte Times New Roman; Tamanho 12; Espaçamento antes: 6 pt; Espaçamento depois: 6 pt; Espaçamento 

entre linhas: 1,5; recuo para primeira linha de 1,5 cm; alinhamento justificado e não hifenizado. 

Declaro estar ciente das regras do presente edital. 

 

______________________________ 

Assinatura do Proponente 
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