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1. Introdução 

 

O presente relatório pretende realizar uma descrição dos convênios celebrados 

pela Defensoria Pública de São Paulo, especificamente aqueles que possuem como 

atividade precípua a prestação de assistência jurídica à população paulista carente. 

 

Para tanto, Conectas se baseou nos termos de convênios e planos de trabalho 

celebrados entre a Defensoria e as entidades conveniadas, obtidos pela organização por 

meio de pedido de acesso à informação formulado à Defensoria Pública (Vide item 2). Ao 

término Da pesquisa, Conectas apresentou um relatório preliminar à Defensoria Pública de 

São Paulo, em reunião realizada em 06 de agosto de 2013. Após leitura e análise do 

relatório produzido, em 25 de setembro de 2013 a Defensoria Pública devolveu à Conectas 

o relatório acrescido de notas sobre alguns pontos específicos. O conteúdo dessa 

devolutiva foi incorporado nesta versão final do relatório. 

 

Ao todo foram recebidas informações referentes a trinta e sete convênios 

celebrados desde a criação da Defensoria Pública de São Paulo, em 2006, até a data do 

pedido de acesso formulado pela Conectas, 01/11/2012, que tinham por objetivo a 

prestação de assistência jurídica gratuita. 

 

Objetiva-se trazer à luz as informações contidas nesses documentos, podendo-

se ensaiar um mapeamento sobre o modo como diferentes convênios foram desenhados e 

planejados, dando-se especial atenção aos meios de supervisão da Defensoria Pública sobre 

as entidades conveniadas. O principal destaque do relatório são as informações referentes 

aos convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil (seccional São Paulo) e com a 

Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP. 

  

 

2. Termos de Convênios e Acesso à Informação 

 

O número de defensores públicos existente no Estado de São Paulo não é 

suficiente para atender as demandas da população que não possui recursos de arcar com os 

custos de um advogado particular e necessita de assistência jurídica. Na tentativa de suprir 
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essa ausência, a Defensoria Pública celebra convênio com organizações e entidades para a 

garantia do direito fundamental ao acesso à justiça.  

 

A Defensoria de São Paulo possui poucos anos de atuação, tendo sido criada 

pela Lei Complementar Estadual nº 988/2006. Ainda que seja hoje uma instituição em 

expansão1, até o presente momento não conseguiu abranger por completo a necessidade da 

população paulista. Atualmente, a Defensoria conta com 6102 defensores públicos e está 

presente em 41 municípios, o que corresponde a 10% do total3.  

 

Assim sendo, os convênios se tornam uma importante ferramenta para uma 

prestação abrangente de assistência jurídica gratuita. No entanto, poucas informações são 

sistematizadas sobre os convênios, especificamente em relação à execução das atividades 

pelas conveniadas, à fiscalização dessas atividades por parte da Defensoria e a mecanismos 

de avaliação da satisfação dos usuários dos serviços prestados pelas conveniadas. 

 

Para análise da prestação da assistência jurídica por meio das 

instituições conveniadas, em 01/11/2012, Conectas solicitou à Defensoria Pública, 

através da Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), os convênios firmados pela 

instituição desde sua criação. Conectas requereu todos os termos de convênio 

relativos a assistência jurídica, bem como os respectivos planos de trabalho, 

celebrados desde o início da Defensoria Pública até a data do pedido, incluindo 

aqueles que não estão mais vigentes. A Defensoria atendeu ao pedido solicitado, 

apresentando os convênios e planos que serão analisados a seguir.  

 

Todavia, ao longo do estudo do material recebido, foi possível perceber que 

nem todos os termos de convênios estavam atualizados e alguns não foram enviados com o 

respectivo plano de trabalho. No Anexo I, se encontra uma tabela que sistematiza por 

instituição/organização todos os termos de convênios e planos de trabalho 

disponibilizados pela Defensoria Pública à Conectas. 

                                                           
1 Plano de Expansão da Defensoria Pública de São Paulo disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Planejamento%20para%20expans%C3%A3o%20-
%20100%20cargos%20-%20reuni%C3%A3o%20aberta.pdf> Último acesso: 18/11/2013 
2 Dado disponibilizado no Portal Eletrônico da Defensoria Pública 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=48047&idPagin
a=3086> Último acesso: 18/11/2013 
3 Segundo o levantamento mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são 645 municípios 
no Estado de São Paulo: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=sp 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Planejamento%20para%20expans%C3%A3o%20-%20100%20cargos%20-%20reuni%C3%A3o%20aberta.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Planejamento%20para%20expans%C3%A3o%20-%20100%20cargos%20-%20reuni%C3%A3o%20aberta.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=48047&idPagina=3086
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=48047&idPagina=3086
http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=sp
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Além deste pedido, outras fontes de informação foram utilizadas para a 

elaboração do presente relatório. Primeiramente, o site da própria Defensoria Pública, que 

passou a disponibilizar maiores informações acerca do convênio com a OAB4. Também 

foram realizados outros pedidos de acesso à informação à Defensoria Pública, à OAB e à 

FUNAP, com fins de obter informações acerca da realidade da prestação de serviço por 

essas conveniadas, além de buscar esclarecimentos sobre pontos obscuros e/ou ausentes 

nos termos de convênio celebrados com a FUNAP e OAB5. 

 

Em parceria com o Instituto Pro Bono, em 13 de abril de 2013, uma série de 

questionamentos foram realizados à Defensoria Pública e à OAB. Os pedidos referiam-se a 

informações quantitativas e qualitativas do convênio entre essas duas instituições. Somente 

a Defensoria Pública apresentou resposta à solicitação pleiteada. Mesmo após a utilização 

de todos os recursos disponíveis pela Lei de Acesso à Informação, no âmbito da OAB, a 

entidade permanece silente aos pedidos que recebeu6. 

 

O pedido de acesso à informação à FUNAP foi realizado em 09 de maio de 

2013, apesar da Fundação ter respondido no prazo legal, classificou algumas das 

informações solicitadas como sigilosas, razão pela qual a Conectas apresentou recurso à 

Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, (CGA) após esgotar as 

esferas de recurso dentro do âmbito da FUNAP7. Assim como a FUNAP, a CGA também 

não respondeu. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Portal Eletrônico da Defensoria Pública de São Paulo. Disponível em: < 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2943>. Último acesso em 14/11/2013. 
5 Todos os pedidos e respostas obtidas estão disponibilizados no portal eletrônico da Conectas: 
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao 
6 Mais informações sobre os pedidos de acesso à informação realizados à OAB e à Defensoria estão 
disponíveis no seguinte link: http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/33-
pedido-lai-sobre-convenio-entre-defensoria-publica-e-oab 
7 Mais informações sobre este pedido de informação estão disponíveis no Portal Eletrônico da Conectas: 
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/36-pedido-lai-sobre-convenio-entre-
a-defensoria-publica-e-a-funap 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2943
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/33-pedido-lai-sobre-convenio-entre-defensoria-publica-e-oab
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/33-pedido-lai-sobre-convenio-entre-defensoria-publica-e-oab
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/36-pedido-lai-sobre-convenio-entre-a-defensoria-publica-e-a-funap
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/36-pedido-lai-sobre-convenio-entre-a-defensoria-publica-e-a-funap
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3. Contexto Geral dos Convênios da Defensoria Pública 

 

a) Das instituições conveniadas. 

 

Após análise dos dados recebidos, classificamos as entidades em três tipos: 

instituições educacionais (universidades públicas e privadas), organizações não 

governamentais e instituições públicas (prefeituras e secretarias).  

 

b) Valores Destinados às Entidades. 

 

Na análise dos termos de convênio, é observável a discrepância de valores 

entre os convênios celebrados. Dentre os convênios que estabelecem quantidade de casos, 

percebe-se que não existe uma lógica aparente entre o número de encaminhamentos 

e o valor destinado à execução das atividades de convênio. 

 

As entidades sempre se comprometem com alguma forma de contrapartida, 

ainda que seja somente a concessão de sede. Em regra, as entidades ficam responsáveis por 

cobrir os gastos administrativos decorrentes da prestação do convênio. 

 

Pela análise dos termos de convênio e planos de trabalho, nota-se que não há 

transparência em relação à prestação de contas, isto é, os repasses não são justificados de 

forma objetiva. Uma hipótese levantada é de que não há proporcionalidade entre os valores 

destinados às instituições com relação ao número de encaminhamentos atendidos.  

 

Por exemplo, enquanto a organização não governamental XI atende 505 

encaminhamentos mensais e o valor destinado mensalmente à instituição é de R$ 

35.380,00, o convênio da organização não governamental XVI, atende 450 casos 

encaminhados mensalmente recebendo da Defensoria o valor de R$ 16.500,00 mensais8. 

 

Esses últimos convênios também são desproporcionais ao convênio da 

instituição educacional V, responsável pelo atendimento mensal de 270 encaminhamentos e 

recebe o repasse público de R$ 36.458,00 por mês.  

                                                           
8
 O último termo de aditamento recebido refere-se à vigência até maio de 2011. 
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Torna-se difícil delimitar o número de atendimentos realizados pelas entidades 

conveniadas já que grande parte da área de atuação se refere a situações com número de 

atendimentos flutuantes, como, por exemplo, Juizados Especiais Cíveis e Unidades 

Prisionais. Nos convênios, essas entidades se comprometem em atender toda a demanda 

gerada nesses âmbitos. 

 

A FUNAP e a OAB/SP recebem os maiores valores quando comparados aos 

demais convênios, sendo também discrepantes se comparados um ao outro. Segundo os 

termos de convênio mais recentes disponibilizados, o valor total do convênio da OAB/SP 

com a Defensoria é de R$172.000.000,00, enquanto o valor do convênio com a FUNAP 

corresponde ao montante total de R$18.554.273,40. Após estes convênios, somente uma 

entidade celebra um termo de convênio com o valor alto, a organização não governamental 

XII, no qual o valor total de repasse da Defensoria à conveniada é de R$ 1.281.546,069. 

 

 

                                                           
9
 O termo de convênio disponibilizado pela Defensoria Pública teve vigência até maio de 2008, não 

tendo sido recebido nenhum aditamento ao convênio. 

Institutições Não
Governamentais Instituições Educacionais

Instituições Públicas

4.132.463,20 

2.727.221,52 

57.192,00 

Convênios da Defensoria - Valores  
(Sem OAB e FUNAP) 

 Valor Total

*Excetuando as instituições que não recebem valores. Valor corresponde a soma total dos valores de 
convênio de cada categoria.  
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c) Abrangência dos Convênios. 

 

Os Convênios possibilitam que a Defensoria Pública alcance um espaço 

geográfico mais amplo e também adote um atendimento especializado em alguns casos.  

 

Muitas organizações e entidades conveniadas da Defensoria Pública possuem 

sedes localizadas nas zonas mais periféricas da região metropolitana de São Paulo, o que 

facilita o acesso à justiça de quem trabalha o dia inteiro e não consegue comparecer aos 

172.000.000,00 

18.554.273,40 

4.132.463,20 
2.727.221,52 

57.192,00 

Convênios da Defensoria - Valores  

Valor Total*

* Excetuando as instituições que não recebem valores. Valor corresponde a soma total dos valores de 
convênio de cada categoria.  
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atendimentos realizados pela Defensoria, os quais, muitas vezes, são concentrados na parte 

da manhã, tendo o assistido que chegar horas antes na Defensoria sem ter a certeza de que 

será atendido. 

 

No mais, os convênios também abrangem as cidades do interior onde não há 

presença da Defensoria Pública, uma vez que a Defensoria Pública só abrange 10% dos 

municípios do Estado de São Paulo. 

 

Alguns convênios também possuem a característica de contar com uma equipe 

de trabalho multidisciplinar. Essa dinâmica possivelmente proporciona não só um melhor 

atendimento ao assistido, como também um olhar mais aprofundado sobre as medidas a 

serem adotadas, seja em casos individuais ou coletivos. 

 

Outra particularidade de alguns convênios consiste não tão somente na 

prestação de assistência jurídica para atender a prestação daquele que não tem como arcar 

com um advogado, mas abrange também atuações que visam um empoderamento daquele 

que busca auxílio, empoderamento que pode se dar tanto por uma educação em direitos, 

como também com a prestação de serviço de apoio psicológico. 

 

d) Monitoramento dos Convênios pela Defensoria Pública. 

 

 O papel mais ativo de fiscalização, explicitamente disposto nos termos de 

convênios, se dá aos Defensores Públicos Coordenadores Regionais, ou Defensores 

Públicos dos Núcleos especializados. Excetuando aqueles termos de convênio que não 

discriminam como se dará a fiscalização do convênio (por exemplo, os convênios 

celebrados com as Prefeituras de São Paulo, Bauru, Presidente Prudente e etc.) e aqueles 

que determinam a fiscalização de forma genérica à Defensoria Pública (por exemplo, 

organização não governamental X)10. 

 

                                                           
10 De acordo com a devolutiva da Defensoria Pública, cabe ao defensor assessor de convênios, juntamente 
com o defensor coordenador auxiliar, promover a fiscalização do convênio. O coordenador realiza uma 
fiscalização mais próxima às conveniadas de sua regional, enquanto fica a cargo do assessor de convênios a 
fiscalização ampla. A título de exemplo, pode-se citar que todas as suspensões cautelares de advogados que, 
em sua atuação estejam ou possam gerar prejuízos aos usuários, cabe ao assessor de convênios. Os 
procedimentos fiscalizatórios relativos aos convênios estaduais são todos processados (salvo no que se refere 
a atos probatórios) na assessoria de convênios. Ainda no caso da OAB, a comissão mista de fiscalização 
(Comista) é presidida pela assessoria de convênios. 
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As conveniadas, na maioria dos casos, deverão entregar seus relatórios de 

execução das atividades aos defensores coordenadores das respectivas regionais onde estão 

localizadas. Tanto os defensores coordenadores das regionais, quanto o coordenador 

assessor de convênios possuem legitimidade para instaurar procedimento fiscalizatório em 

face de reclamações formalizadas contra a entidade conveniada. 

 

Dentre os convênios celebrados entre 2006 e 2012, existem somente dois 

termos de convênio que preveem que a Defensoria tem a obrigação de realizar visitas 

periódicas para averiguar o devido cumprimento do estabelecido no termo de convênio: as 

instituições educacionais I e III. 

 

Outra disposição que chama a atenção é que, quando o convênio é celebrado 

com uma instituição pública, em especial com as prefeituras, não há previsão de como 

acontecerá fiscalização por parte da Defensoria Pública. Ainda que nas situações sejam os 

próprios Defensores Públicos que irão realizar a execução do convênio, falta algum tipo de 

previsão de regularização, no caso de o Defensor Público encarregado de executar as 

atividades do convênio não fazê-lo. Diante da ausência de disposição, presume-se que essa 

fiscalização ficaria ao encargo da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública. 

 

4. Casos concretos: OAB/SP e FUNAP 

 

O recurso repassado pela Defensoria Pública à OAB/SP e à FUNAP é 

significativamente maior quando comparado às demais entidades conveniadas. De acordo 

com os documentos recebidos através da Lei de Acesso à Informação, os valores dos 

últimos termos de convênio são, respectivamente, R$172.000.000,0011 e R$18.554.273,4012.  

 

Na análise dos convênios, Conectas focou-se especialmente nessas duas 

entidades, fazendo pedidos de acesso à informação específicos para cada uma delas e, 

também, para a própria Defensoria sobre os convênios com a OAB/SP. Nos pedidos13, 

                                                           
11

 1º termo de aditamento do convênio de 2011, celebrado em 16 de março de 2012, com vigência de 
09 meses até o dia 18 de dezembro de 2012. 
12

 1º termo de aditamento do convênio de 2012, celebrado em 21 de janeiro de 2013, com vigência de 
01 ano contado a partir de 1º de fevereiro de 2013. 
13 Pedidos de Acesso à Informação estão disponibilizados na integra em: 
http://www.conectas.org/justica/lei-de-acesso-a-informacao 

http://www.conectas.org/justica/lei-de-acesso-a-informacao
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buscou-se abordar, entre outros elementos, questões que pudessem revelar de que maneira 

tem se dado o monitoramento e a fiscalização dos convênios por parte da Defensoria.  

 

Os pedidos foram respondidos pela Defensoria Pública e pela FUNAP. A 

OAB/SP, por sua vez, apesar dos recursos já apresentados pela Conectas, até a data de 

fechamento deste relatório não respondeu qualquer das questões.  

 

I) Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo – OAB/SP 

 

O convênio com a OAB/SP foi celebrado pela Defensoria Pública, pela 

primeira vez, em 2007. Até 2012, vigorava norma estadual que estabelecia a obrigatoriedade 

de convênio entre a Defensoria e a OAB/SP, mas com o julgamento da ADI 4163 pelo 

Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2012, a obrigatoriedade deste convênio foi 

retirada como forma de preservar a autonomia institucional e financeira da Defensoria 

Pública. 

 

De acordo com documento fornecido, ainda que de forma não obrigatória, a 

Defensoria e a OAB/SP celebraram em março de 2012 o 1º termo de prorrogação do 

convênio, que passou a valer até dezembro de 201214.  A renovação visa manter o serviço 

de assistência judiciária à população carente nas localidades onde a Defensoria Pública 

ainda não está presente, com a continuidade das nomeações de advogados conveniados.  O 

aditamento do convênio possui como valor total estimado R$ 172.000.000,00, que correrão 

por conta do FAJ em sua totalidade. 

 

O convênio com a OAB/SP permite que advogados privados, interessados na 

prestação de assistência jurídica à população carente, sejam credenciados para a realização 

desse serviço. De acordo com artigo publicado na Revista Eletrônica Conjur em 18 de 

dezembro de 2012, cerca de 49 mil15 advogados16 atuam, em caráter suplementar e sem 

                                                           
14 Documentos fornecidos: termo de convênio firmado em 20/12/2011 com vigência de 3 meses (até 
19/03/2012) e 1º termo de prorrogação assinado em 16/03/2012 com vigência de 9 meses (até 18/12/12). 
Foi celebrado pela Defensoria e OAB um novo termo de prorrogação em 18 de dezembro de 2012, porém, 
em razão do pedido de acesso à informação ter sido realizado anteriormente à assinatura deste novo termo, 
este relatório não considerou em sua análise o conteúdo do 2º termo de prorrogação. 
15 Revista Eletrônica Conjur, disponível em: http://www.conjur.com.br/2012-dez-18/defensoria-publica-sp-
oab-sp-renovam-convenio-assistencia-judiciaria. Último acesso em: 06 de novembro de 2013. 

http://www.conjur.com.br/2012-dez-18/defensoria-publica-sp-oab-sp-renovam-convenio-assistencia-judiciaria
http://www.conjur.com.br/2012-dez-18/defensoria-publica-sp-oab-sp-renovam-convenio-assistencia-judiciaria
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prejuízo de suas atividades privadas, nas cidades onde a Defensoria não possui unidades 

próprias, recebendo honorários para tanto.  

 

Os honorários advocatícios pagos aos advogados conveniados são arbitrados 

de acordo com a tabela17 do convênio DPE/OAB-SP. O arbitramento de honorários 

advocatícios aos advogados conveniados realizado pelo juiz não é considerado para os 

pagamentos pelos trabalhos realizados em virtude do referido convênio. Nos processos 

criminais, por exemplo, o pagamento dos honorários para os advogados conveniados é 

dado da seguinte forma: no caso de sentença absolutória sem a interposição de recurso pela 

acusação e com trânsito em julgado, é de 100% dos honorários previstos na tabela. No 

caso de sentença condenatória ou absolutória com interposição de recurso por quaisquer 

das partes, são pagos 70% na prolação da sentença e os 30% restantes após o trânsito em 

julgado. 

 

O advogado conveniado não poderá recusar a indicação. No convênio firmado 

entre a OAB/SP e a Defensoria, é vedada esta prática, exceto em casos de quebra de 

confiança, inexistência de estado de carência ou de amparo jurídico, sendo proibida a 

recusa por motivo de foro íntimo ao advogado conveniado. É conferido aos advogados 

conveniados, a qualquer tempo, solicitar seu cancelamento do cadastro do convênio. O 

descredenciamento poderá ser determinado quando o advogado solicitar ou receber 

quaisquer valores a título de custas, despesas ou honorários advocatícios do assistido, 

captar clientes, ou demonstrar erro grave no exercício da profissão. 

 

A fiscalização feita pela Defensoria caberá aos Defensores Públicos das 

respectivas regionais que poderão requisitar junto aos Juízes, Oficiais de Registro18, 

                                                                                                                                                                          
16 De acordo com a devolutiva da Defensoria Pública, esse foi o número inicial de advogados que se 
cadastraram ou mantiveram seus cadastros na última homologação, ocorrida em outubro/2011. Hoje, esse 
número está reduzido para 37.538 (número atualizado em agosto de 2013). 
17 Disponibilizada no Portal Eletrônico da Defensoria Pública: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/documentos/conv%C3%AAnios/TABELA_HO
NORARIOS_OAB_2013.pdf> Último acesso em: 18/11/2013. 
18 Conforme informação fornecida pela Defensoria Pública na devolutiva descrita na introdução do presente 
relatório, apesar da previsão no convênio, os Oficiais de Registro não entram no rol, por não haver 
remuneração pela atuação extrajudicial dos advogados indicados pelo convênio. 

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/documentos/conv%C3%AAnios/TABELA_HONORARIOS_OAB_2013.pdf
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/documentos/conv%C3%AAnios/TABELA_HONORARIOS_OAB_2013.pdf
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Presidentes das Comissões Processantes Permanentes19 e outras autoridades públicas, 

cópias das peças processuais elaboradas para verificação da suficiência do serviço. 

 

Na resposta ao pedido de acesso à informação formulado pela Conectas sobre 

o convênio com a OAB/SP20, a Defensoria forneceu, em linhas gerais, as seguintes 

informações: 

 

a) Foram analisados, pela Defensoria, casos de renúncia da nomeação por parte 

dos dativos. Em 2010, 243 casos foram apreciados pela Defensoria, sendo 161 ratificados e 

82 não ratificados; Em 2011, foram 662 casos, dos quais 465 ratificados e 197 não 

ratificados; Em 2012, de um total de 691 casos, 546 ratificados e 145 não ratificados; Em 

2013, foram 279 casos até abril, 218 ratificados e 61 não ratificados. Essa pergunta havia 

sido feita com a intenção de ver se havia uma quantidade relevante de renúncias, mas, 

dentro do quadro geral de dativos, a quantidade não parece significativa.  

 

b) Entre 2010 e 2013, 1.007 advogados foram punidos por descumprirem as 

regras dos convênios, da seguinte maneira: Descredenciamento - 33 em 2010, 70 em 2011, 

12 em 2012, 0 em 2013; Suspensão de 6 meses - 26 em 2010, 45 em 2011, 28 em 2012, 0 

em 2013; Advertência - 275 em 2010, 358 em 2011, 160 em 2012, 0 em 201321. Mais uma 

vez, a quantidade de punições parece quase irrelevante dentro do universo de dativos22.  

 

c) A Defensoria Pública afirmou que os advogados conveniados “vinculam-se 

aos padrões de qualidade estabelecidos pela Defensoria Pública, aos termos do convênio e 

seus enunciados". Essa resposta é da maior importância, pois mostra que os dativos devem 

seguir os mesmos parâmetros de qualidade impostos aos defensores públicos.  

 

d) Sobre as cartas enviadas à Defensoria por presos assistidos, a instituição 

explicou que atualmente elas são processadas no âmbito da Assessoria Criminal, criada em 

                                                           
19

 Em razão da súmula vinculante nº 5 (A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo 

disciplinar não ofende a constituição), os Presidentes das Comissões Processantes Permanentes não estão 
no rol pois não há indicação de advogado conveniado para atuação em procedimentos disciplinares. 
20

 Disponível em http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/33-pedido-lai-
sobre-convenio-entre-defensoria-publica-e-oab. 
21

 De acordo com a devolutiva realizada pela Defensora Pública foram 06 casos de descredenciamento, 
09 de suspensão e 138 de advertência até abril de 2013. 
22

 De acordo com a devolutiva realizada pela Defensoria Pública, janeiro e abril foram meses em que não 
ocorreram sessões. Ou seja, os dados fornecidos se referem há apenas dois meses (fevereiro e março). 

http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/33-pedido-lai-sobre-convenio-entre-defensoria-publica-e-oab
http://www.conectas.org/pt/acoes/justica/lei-de-acesso-a-informacao/33-pedido-lai-sobre-convenio-entre-defensoria-publica-e-oab
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junho de 2012. Desde a criação, foram recebidas 14.712 cartas, mas não há um arquivo que 

armazene as cartas de modo que a Defensoria não tem cópias dessas cartas para consulta. 

A Assessoria Criminal está desenvolvendo um sistema para cadastro de cartas. 

 

Por outro lado, a Defensoria deixou de fornecer ou forneceu de modo 

incompleto as seguintes informações:  

 

a) O número de advogados convocados nos últimos dois anos para o processo 

de triagem e a quantidade de advogados que efetivamente compareceram a esse processo, 

bem como a maneira como se dá o controle do comparecimento dos dativos à triagem, 

alegando que essas informações devem ser pedidas diretamente à OAB/SP; 

 

b) Sobre as vistorias realizadas pela Defensoria por previsão expressa do termo 

de convênio, a Defensoria informou não ter registro dessas vistorias: "Não há uma agenda 

previamente estabelecida para a realização das vistorias e, quando realizadas, não são 

documentadas em razão de não haver obrigatoriedade de tal documentação no Termo de 

Convênio".  

 

c) Frente à pergunta sobre punição de advogados por descumprimento do 

convênio e razões da punição, a Defensoria afirmou não possuir controle desse dado: "Não 

há possibilidade da individualização dos dados em razão da cláusula do convênio violada, 

pois não há tal levantamento estatístico, sendo, para tanto, necessária a pesquisa individual 

a cada processo". 

 

d) A Defensoria afirmou também não ter cópias de pedidos feitos pela 

instituição de peças processuais feitas pelos Dativos: "As requisições são pulverizadas pelas 

diversas Unidades da Defensoria Pública, inexistindo qualquer controle estatístico de tais 

informações".  

 

e) A Defensoria informou que as denúncias dos beneficiários são realizadas 

diretamente às Regionais, Unidades, Ouvidoria e Corregedoria da Defensoria Pública, bem 

como à subseção da OAB/SP e, por isso, a Assessoria que respondeu o pedido não possuía 

tal dado compilado.  
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f) A Defensoria informou não ter realizado, até o momento da resposta, 

nenhuma avaliação com os usuários sobre os serviços prestados pelos advogados dativos.  

 

Outros documentos, tais como cópias das decisões de punições dos advogados 

por descumprimento do convênio e dos procedimentos de fiscalização sobre denúncias de 

beneficiários podem ser consultadas com horário agendado, mas não podem ser enviadas à 

organização.23  

 

Os pedidos de acesso à informação realizados à OAB/SP não obtiveram êxito 

uma vez que não foram respondidos. Assim, em 17/05/2013 foi protocolado Recurso na 

seccional de São Paulo com fins de obter as informações solicitadas sobre o convênio. 

Diante da nova omissão praticada pelo órgão, Conectas recorreu em 27/06/2013 ao 

Conselho Federal da OAB/SP, órgão hierarquicamente superior a OAB/SP, uma vez que 

essa, já provocada por meio de pedido de acesso à informação e recurso administrativo, 

permanece, reiteradamente, descumprindo prazos e outros procedimentos previstos na 

legislação de acesso à informação. 

 

II) Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP 

 

Após a OAB/SP, a FUNAP é o termo de convênio de maior proporção, no 

que diz respeito a valores, dentre os celebrados pela Defensoria Pública. Firmado em 2007, 

o convênio foi renovado pelo novo termo celebrado em fevereiro de 2013, já tendo um 

aditamento que prorroga a vigência da contratação até fevereiro de 2014.  O objeto do 

convênio consiste na prestação de serviços de assistência jurídica suplementar aos presos e 

internados carentes, sejam provisórios ou definitivos, do Estado de São Paulo. A finalidade 

é dar cumprimento ao “Projeto Jus – Apoio Jurídico ao Preso”. 

 

De acordo com o último aditamento que a Conectas teve acesso, a Defensoria 

irá repassar à conveniada o valor global de R$ 18.554.273,40, sendo que R$ 17.008.083,95 

serão descontados do FAJ e o restante, R$ 1.546.189,45, correrá às contas do orçamento-

programa do exercício seguinte. Além disso, a Defensoria se obriga a reembolsar os valores 

referentes à ajuda de custo e/ou diárias no montante de até R$ 60.000,00. 

                                                           
23 De acordo com a devolutiva realizada pela Defensoria Pública, fora adotada tal política em razão da 
informação requerida interessar somente ao advogado. 
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No convênio, há a participação da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP), que deve auxiliar a conveniada no atendimento dos presos, concedendo salas 

equipadas nos estabelecimentos. 

 

O atendimento da FUNAP cresce gradualmente: enquanto em 2007 o número 

de atendimentos nas unidades prisionais era de 918.525 mil, em 2012 foi de 1.1298.40624. 

Ainda que só tenha esses dados quantitativos sobre o atendimento, ultrapassa em muito o 

número de atendimentos realizados por outras conveniadas. Outros dados quantitativos 

apresentados pela entidade no mais recente plano de trabalho abrangem a natureza do 

atendimento, discriminando que tipo de atuação judicial foi realizada e quantas vezes. A 

tabela permite entender que o total de 1.298.406 atendimentos não implicam no mesmo 

número de presos atendidos, uma vez que podem ser feito vários encaminhamentos para 

um único preso. 

 

A FUNAP atende, atualmente, 152 unidades penais e 25 alas de progressão 

penitenciária - 177 pontos de atendimento, portanto.  

 

De acordo com a minuta de convênio, deverão ser disponibilizados até 271 

advogados, com jornada de 4 horas diárias, para o atendimento da demanda, essa 

quantidade de advogados seria dividida entre as unidades prisionais. Poderá, 

excepcionalmente, com anuência da Defensoria Pública, contratar advogados para trabalhar 

40 horas semanais. Conforme disposto no plano de trabalho do 1º termo de aditamento, 

em 31 de dezembro de 2012, somente 160 cargos de advogados estavam providos, dos 

quais 63 com carga simples e 97 com carga dupla, havendo, portanto, 14 vagas. O convênio 

também conta com estagiários, estabelecido na minuta que serão até 300 estudantes. 

 

                                                           
24 Conforme o item V do Plano de Trabalho realizado pela FUNAP, em 2012 a FUNAP realizou 1.298.406 
atendimentos em unidades prisionais da rede SAP. Segundo a tabela disponibilizada, a natureza dos 
atendimentos está dividida nas seguintes categorias: Progressão Para Regime Semi-Aberto, Progressão para 
Regime Aberto, Unificação de penas, Remição de Penas pelo Trabalho, Remição de Penas pela Educação, 
Indulto/ Comutação, Livramento Condicional, Entrevista com Reeducando, Entrevista com Parentes e 
Egressos, Cotas nos Autos, Agravo interposto e Arrazoado, Contra Minuta de Agravo, Habeas Corpus, 
Pedido de Detração, Defesa Disciplinar, Acompanhamento de Oitiva em Procedimento Disciplinar, 
Prontuários Examinados, Consultas nas Varas de Execuções Criminais, Requerimento de Folha de 
Antecedente e “Diversos”. 
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A Defensoria se obriga a fiscalizar o cumprimento do convênio por meio dos 

Defensores Públicos Coordenadores Regionais de Execução Penal e pelo Defensor 

Assessor de Convênio, a quem serão submetidos os relatórios de execução do convênio e 

as prestações de contas mensais. 

 

Sobre a resposta ao pedido de acesso feito à FUNAP, a entidade respondeu 

que algumas informações, como comparecimento dos advogados da FUNAP a reuniões 

periódicas para análise do serviço prestado à Defensoria, relatórios das fiscalizações dos 

serviços realizados por advogados e estagiários e mecanismo de fiscalização da Defensoria 

sobre o convênio da FUNAP, deveriam ser requeridas à Defensoria, o que não foi feito. 

 

Sobre o número de atendimentos realizados em 2012, a FUNAP informou que 

os advogados realizaram 1.298.406 atendimentos, separando pela natureza de cada um 

(progressão de regime, unificação de penas, etc.). A entidade detalhou também as medidas 

judiciais urgentes interpostas em 2011, porém sem responder como se dá o controle dessas 

medidas urgentes (e respectivos prazos) pela FUNAP, e informou os benefícios solicitados 

sem mencionar, contudo, a relação entre número de benefícios e o total de defendidos.  

 

Um dos pontos mais problemáticos da resposta foi a Fundação ter informado 

que não mantém banco de dados dos processos disciplinares e que, de qualquer maneira, 

seriam todos sigilosos, impedindo o fornecimento de cópias. Outro ponto relevante diz 

respeito ao fato de que a FUNAP não respondeu pergunta sobre a obrigação de 

disponibilizar aos atendidos todo o material informativo encaminhado pela Defensoria e, 

ainda, deu uma resposta evasiva para a pergunta sobre mecanismo de avaliação da percepção 

do usuário sobre o serviço. No mais, informou que a Comissão para dirimir divergências no 

cumprimento do convênio e para otimizar o trabalho ainda não foi criada25.  

 

Em decorrência das omissões de respostas quanto aos questionamentos acima 

mencionados, Conectas interpôs recurso à Presidente da FUNAP, Ana Maria Tassinari de 

Felice Fantini. Foi reiterada a negativa ao pedido no dia 20/06/2013, o que contraria a lei de 

acesso à informação, já que esses procedimentos não são sigilosos em sua totalidade. Assim, 

                                                           
25 De acordo com a devolutiva realizada pela Defensoria Pública, são realizadas reuniões periódicas entre a 
Diretora Executiva da FUNAP e a Assessoria de Convênios da Defensoria para tratar de assuntos relativos 
ao convênio. 
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em 01/07/2013, Conectas interpôs novo recurso à Controladoria Geral da Administração 

Pública do Estado de São Paulo, com a finalidade de obter acesso aos pedidos que foram 

negados pela FUNAP, porém decorreu o prazo sem manifestação da CGA. 

 

5. Demais convênios da Defensoria Pública em suas peculiaridades 

 

Abaixo serão descritas as características centrais dos convênios que tem por 

objeto a prestação de assistência jurídica gratuita presentes nos termos de convênios e 

planos de trabalho recebidos pela Conectas em virtude dos pedidos de acesso a informação 

realizados.  

 

A apresentação se dará dividida de acordo com as três categorias de 

conveniadas criadas, para facilitar a comparação. Em primeiro lugar, serão apresentados os 

convênios firmados entre a Defensoria Pública e as Organizações Não Governamentais. 

Em segundo lugar aqueles firmados entre a Defensoria Pública e Instituições Educacionais, 

que compreendem universidades públicas e privadas. Por fim, serão apresentados aqueles 

firmados entre a Defensoria Pública e municípios ou secretarias. Assim vejamos:  

 

Organizações Não Governamentais 

 

III) Organização Não Governamental I. 

 

Iniciado em 2005, o convênio foi celebrado primeiramente com a Procuradoria 

do Estado de São Paulo, órgão que prestava atendimento ao público carente antes da 

institucionalização da Defensoria Pública. O objetivo é prestar assistência jurídica 

suplementar, integral e gratuita à população carente em município da Grande São Paulo, 

especialmente em relação à violência doméstica contra mulher e adolescente. Sob sua 

supervisão, existiam, em 2010, cerca de 40 mil casos. A organização deve prestar serviços 

jurídicos e também assistência psicossocial. 

 

O último plano de trabalho disponibilizado à Conectas pela Defensoria 

Pública, referente ao aditamento de convênio que venceu em dezembro de 2012, previa 

que a entidade iria atender até 600 casos mensais, sendo até 300 encaminhados pela 
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Regional da Defensoria Pública e até 300 por atuação direta da entidade, casos estes 

relacionados com questões de família e infância e juventude. Para suprir essa demanda, a 

entidade contava com uma equipe formada por 01 coordenador do projeto, 12 advogados, 

26 estagiários de direito, 01 assistente social, 02 psicólogos, 01 estagiário de assistência 

social e 01 estagiário de psicologia.  

 

O valor mais atualizado aplicado para o pagamento do convênio é R$ 

45.309,00 mensais, sendo o valor total anual do projeto avaliado em R$ 543.708,00. O valor 

estimado de R$ 45.309,00 é retirado do FAJ, e o restante R$ 498.399,00 do orçamento 

programa do exercício de 2012. Há contrapartida por parte da entidade no montante de R$ 

9.721,60 mensais. De acordo com o plano de trabalho, o valor de contrapartida da entidade 

é aplicado no pagamento de materiais administrativos, encargos trabalhistas e estrutura 

física da organização. 

 

IV) Organização Não Governamental II. 

 

O primeiro termo de convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a 

organização foi estabelecido em maio de 2007, com a Defensoria Pública já em 

funcionamento. O termo mais recente venceu em maio de 2012. 

 

Localizada em uma das periferias mais carentes da zona metropolitana de São 

Paulo, a entidade conveniada se incumbe do papel de proporcionar assistência jurídica 

gratuita aos moradores do extremo leste da região metropolitana paulista. O objetivo 

proposto no termo de convênio e no plano do trabalho não é tão somente proporcionar 

um acesso à justiça mais qualitativo e quantitativo para a população hipossuficiente, como 

também fornecer uma orientação sobre os direitos e garantias para aqueles que residam na 

região. 

 

Uma peculiaridade deste convênio é a existência de quatro postos de 

atendimento, todos localizados nas regiões periféricas. De acordo com o plano de trabalho, 

cada posto de trabalho receberá o encaminhamento diário de 03 casos, quatro dias por 

semana, o que equivaleria a um total de 192 casos mensais por todo o convênio. A equipe, 

de acordo com o 4º aditamento firmado em 2011, destinada para o acompanhamento do 

projeto consiste em 01 coordenador de projeto, 08 advogados, 01 monitor e 16 estagiários. 
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O plano de trabalho expõe, especificamente, as demandas nas quais irão atuar 

na área cível e família, bem como as condições de acompanhamento do processo. De 

acordo com o estabelecido, caberá à conveniada realizar as proposituras de ações judiciais 

com peças que abordem pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, além de estar 

acompanhada com os necessários elementos probatórios. No mais, estabelece o plano que 

o acompanhamento consiste na supervisão da tramitação do processo, atendendo as 

devidas providências necessárias, atuando na realização de recursos até a satisfação do 

interesse do assistido. 

 

O valor empreendido no convênio por parte da Defensoria corresponderá ao 

pagamento da equipe de trabalho da entidade, enquanto a contrapartida da conveniada será 

referente às despesas administrativas, encargos trabalhistas e relativas a estrutura física dos 

postos de atendimento. Desta maneira, o valor do convênio será de R$ 23.300,00 mensais, 

totalizando o montante de R$ 279.600,00. R$ 169.313,33 ocorrerão por conta do FAJ e o 

restante (R$110.286,67) por conta do orçamento-programa do exercício seguinte, somados 

ao valor de contrapartida da entidade, que será de R$ 5.001,00 mensais. 

 

V) Organização Não Governamental III. 

 

Objetiva o Termo de Convênio firmado entre a Defensoria e esta entidade 

proporcionar prestação de assistência jurídica integral e gratuita à população carente da 

região da zona leste na capital de São Paulo. Firmado em 2009, o convênio está em seu 

terceiro aditamento, que vigorará até fevereiro de 2013. Esta entidade atua como centro de 

apoio à mulher, à criança e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e situação de 

risco.  

 

O plano de trabalho do convênio prevê que serão encaminhados até 400 casos 

mensais nas áreas de família, infância e juventude e crimes processados perante o Juizado 

de Violência Doméstica do Foro Regional da Penha, encaminhamentos que ficarão ao 

encargo da entidade até a finalização do processo. Para suprir a demanda, a conveniada 

conta com uma equipe de 1 coordenador de projeto, 9 advogados, 2 monitores e 23 

estagiários. 

 



 

21 
 

Conforme previsto no aditamento de fevereiro de 2012, a Defensoria irá 

repassar mensalmente à entidade o valor de R$ 33.801,00, sendo o valor total do aditivo de 

R$ 405.612,00, correndo ao encargo do FAJ o valor de R$ 359.417,30, e o restante, R$ 

46.194,70, será descontado do orçamento-programa do exercício seguinte. A contrapartida 

da entidade conveniada será de R$ 12.394,00, correspondendo ao pagamento de materiais 

administrativos e despesas para a manutenção da estrutura física do posto de atendimento. 

 

O monitoramento das atividades executadas será feito a partir dos relatórios e 

prestação de contas mensais a ser encaminhados pela conveniada ao defensor público 

coordenador da regional e a prestação de contas anuais referente a todo período. A 

Defensoria Pública pode requerer informações a qualquer tempo. 

 

VI) Organização Não Governamental IV. 

  

O primeiro termo de convênio com essa organização foi celebrado em janeiro 

de 2009. Em maio de 201126 foi assinado novo termo de convênio, que foi aditado em 

fevereiro de 2012 com o prazo de vigência até maio de 201327. Possui o convênio o 

objetivo de proporcionar assistência jurídica aos hipossuficientes nas áreas de família, cível 

e infância e juventude. 

 

De acordo com o mais recente aditivo, o valor total do convênio é de R$ 

298.956,00, destes R$ 198.473,57 serão descontado do FAJ, enquanto que o restante, R$ 

100.482,43, será debitado do orçamento-programa do exercício seguinte. A contrapartida 

da entidade se dará no atendimento das despesas administrativas para a concretização do 

objeto do convênio e encargos sociais, que implica em um valor de aproximadamente R$ 

5.980,00 mensais.  

 

O objetivo do convênio, exposto no plano de trabalho, é atender até 150 casos 

mensais, nas áreas de família, cível e infância e juventude, além de todos os casos do 

Juizado Especial Civil, Juizado Especial Criminal e Curadorias Especiais da comarca de São 

                                                           
26

 De acordo com a devolutiva da Defensoria Pública, o convênio permanece em vigor. 
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José dos Campos; para tanto a entidade dispõe de uma equipe de trabalho de 1 

coordenador de projeto, 4 coordenadores temáticos, 5 advogados e 9 estagiários. 

 

A fiscalização do cumprimento regular dos convênios é de competência do 

defensor público coordenador de São José dos Campos e, subsidiariamente, o defensor 

assessor dos convênios. Cabe, também, a Defensoria designar servidor na condição de 

gestor para fiscalizar o cumprimento do convênio. A entidade se compromete a 

disponibilizar mensalmente à Defensoria relatórios de execução de atividade e prestação de 

contas, além de realizar lançamento dos dados de execução no sistema de informação 

apontado pela Defensoria. 

 

VII) Organização Não Governamental V. 

 

O termo deste convênio foi ratificado pelas partes em abril de 200828. O objeto 

é a prestação de serviços de assistência jurídica integral à população infantil e juvenil 

carente da região de Sapopemba, bem como de suas famílias.  

 

Apesar do plano de trabalho prever o atendimento de 125 encaminhamentos 

mensais, o valor do convênio era bem reduzido se comparado aos outros convênios com o 

número de encaminhamento semelhante. Conforme previsto no 2º aditamento ao 

convênio, datado de março de 2010, a Defensoria repassaria mensalmente à organização o 

valor mensal R$ 6.400,00, totalizando o valor anual de R$ 76.800,00, descontados do FAJ. 

A contrapartida da entidade era maior que a prestação da Defensoria, as despesas 

administrativas e de transporte da equipe ficaram ao encargo da conveniada, gastos 

estimados em R$ 7.511,25. O valor do convênio era destinado para o pagamento da equipe 

de trabalho, composta por um coordenador, dois advogados e um estagiário de direito. 

 

Diferentemente de outros convênios, o monitoramento por parte da 

Defensoria ficou ao encargo de ser realizado pelo Núcleo Especializado da Infância e 

Juventude, para quem os relatórios de execução de atividades e prestação de contas 

deveriam ser entregues.  

 

                                                           
28

 De acordo com a devolutiva, este termo de convênio foi rescindido em 2010. 
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Sem determinar as razões expressamente no termo, a Defensoria e a entidade 

conveniada ratificaram termo de rescisão de convênio em abril de 2011, quatro meses antes 

do encerramento da vigência do aditamento de convênio celebrado. Contudo, a entidade 

continua com a obrigação de acompanhar os processos em andamento até o trânsito em 

julgado. 

 

VIII) Organização Não Governamental VI. 

 

O termo de convênio foi celebrado em abril de 2008 e atualmente consta em 

seu quarto aditamento que venceu em abril de 201329. O objetivo do convênio é a 

prestação de assistência jurídica gratuita e integral à população carente, em especial 

crianças, adolescentes e suas respectivas famílias. O plano de trabalho do convênio 

enquadra as ações que serão desenvolvidas pela entidade nos eixos Formação, Denúncia, 

Articulação e Intervenção. 

 

Uma singularidade desse convênio é que o plano de trabalho prevê a 

“humanização” do atendimento ao adolescente antes de ser ouvido pelo Ministério 

Público, “quebrando o clima tenso e policial, favorecendo o acolhimento e o cuidado”.30 

No mais, o plano de trabalho prevê como atividade a articulação da conveniada com 

entidades de direitos humanos no âmbito nacional, estadual e municipal. 

 

Outra peculiaridade do convênio é que não determina um número fixo de 

atendimentos mensais. Segundo o plano de trabalho, os encaminhamentos mensais serão a 

oitiva informal de todos os adolescentes internados provisoriamente, bem como de todos 

os jovens liberados em distrito policial e presente no fórum, bem como todos da 

comunidade que os procurarem e/ou solicitarem atendimento jurídico como o 

consequente encaminhamento para a Defensoria. 

 

O valor atualizado para a execução deste convênio é de R$ 12.350,00 mensais, 

totalizando o valor global de R$ 148.200,00, destes R$ 102.093,00 serão creditados do FAJ, 

enquanto o restante, R$ 46.106,67, serão descontados do orçamento-programa. A 

contrapartida da conveniada será calculada a partir de gastos administrativos, que estão 

                                                           
29

 De acordo com a devolutiva da Defensoria Pública, o convênio permanece em vigência. 
30

 Trecho extraído do plano de trabalho do 4º aditamento, de fevereiro de 2012. 



 

24 
 

previstos para serem cerca de R$ 4.117,00. O valor recebido da Defensoria é aplicado para 

remunerar a equipe de trabalho que contará com um coordenador de projeto, dois 

advogados e seis estagiários. 

 

A fiscalização por parte da Defensoria é de obrigação principal do Núcleo 

Especializado da Infância e Juventude, responsável pelo monitoramento e análise dos 

relatórios encaminhados.  

 

IX) Organização Não Governamental VII. 

 

O foco de atuação desta organização é com as questões de pessoas em situação 

de rua, trabalho informal e direito à cidade, luta por moradia digna e afirmação dos direitos 

indígenas. 

 

Em julho de 2010 celebraram convênio com a Defensoria Pública a fim de 

proporcionar atendimento à população necessitada de assistência jurídica plena e gratuita, 

especialmente em questões relacionadas ao direito urbanístico. O 2º aditamento firmado 

vigorou até julho de 2013. 

 

Conforme estabelecido na minuta de convênio, a Defensoria realizará o 

repasse mensal de R$ 12.239,10 para a entidade conveniada, assim, o valor global do 

aditivo será de R$ 146.869,20, destes R$ 64.867,23 serão creditados do FAJ, e o valor 

sobressalente, R$ 82.001,97 correrão à conta do orçamento-programa do exercício 

seguinte. A contrapartida da conveniada se dará com o suprimento de encargos sociais, 

material e serviços administrativos, valor estimado em R$ 6.977,80. A equipe, composta 

por um coordenador, três advogados, um técnico de nível superior, um educador e três 

estagiários de direito, será remunerada pelo montante repassado pela Defensoria.  

 

As atividades que serão desenvolvidas pela entidade, de acordo com o plano de 

trabalho, inclui o atendimento de 15 casos por mês, encaminhados pela regional cível 

central, além da propositora de seis demandas coletivas por ano, encaminhadas pelo 

Núcleo de Habitação e Urbanismo. O plano de trabalho apresenta detalhadamente como 

serão realizadas as atividades previstas no convênio, em especial a questão da propositura 
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de demanda coletiva, uma vez que exige um grande esforço de pesquisa, por parte da 

entidade. 

 

Os relatórios de atividades devem ser encaminhados para ao Defensor Público 

coordenador da regional. 

 

X) Organização Não Governamental VIII. 

 

A Defensoria Pública de São Paulo possui dois termos de convênio distintos 

com esta organização, correspondendo a dois projetos, ambos relacionados à justiça 

criminal. Um projeto envolve a realização de defesa nas Varas do Tribunal do Júri da 

Capital daqueles que não possuem condições para constituir advogados, o segundo projeto 

envolve a atuação na prestação de defesa aos presos provisórios de São Paulo. 

 

O convênio para a atuação das varas do júri foi celebrado entre as entidades 

em junho de 2008, está em seu segundo aditamento, ratificado em junho de 2011, que 

estabelece que o convênio vigore por mais 24 (vinte e quatro) meses, até junho de 2013. O 

objeto do convênio, como mencionado anteriormente, é a prestação de assistência jurídica 

total e gratuita aos réus carentes da vara do júri da capital de São Paulo. Procura-se 

proporcionar ao acusado uma defesa de qualidade, em paridade com a acusação 

encabeçada pelo Ministério Público. 

 

Não há repasse de verba pública por parte da defensoria à instituição, sendo 

de inteira responsabilidade da organização arcar com os valores necessários para a 

consecução dos objetivos do convênio. Participam do projeto, aproximadamente, quarenta 

e cinco advogados, sendo que o plano de trabalho prevê que serão realizadas cerca de dez 

nomeações, por mês, para a realização de defesas nas varas do tribunal do júri. A defesa 

proporcionada será desde o momento de nomeação até todos os recursos, incluindo 

eventuais habeas corpus. 

 

A entidade se compromete a enviar mensalmente relatório das atividades 

desenvolvidas para a Defensoria Pública Regional Criminal.  
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O convênio de atuação com presos provisórios foi celebrado posteriormente 

ao vínculo já assumido entre as entidades no convênio de atuação perante as Varas do Júri. 

Ratificado em fevereiro de 2010, o convênio prevê a prestação de serviços de assistência 

jurídica às pessoas carentes nas varas criminais da região metropolitana de São Paulo. O 

convênio foi aditado em fevereiro de 2011, com prazo de doze meses31. 

 

O objetivo precípuo do convênio era viabilizar o direito dos acusados, 

possibilitando aos que tiveram indeferido pedido de liberdade provisória formulado pela 

Defensoria responderem o processo em liberdade, para tanto, os advogados nortearam 

suas ações em impetração de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 

Tribunais Superiores. De acordo com o plano de trabalho, a organização não 

governamental assumirá a demanda de até dez casos mensais, encaminhados das comarcas 

de Franco da Rocha e de Francisco Morato. 

 

Assim como no convênio de atuação no Júri, a conveniada será responsável 

por custear o projeto, não havendo repasse financeiro por parte da Defensoria Pública. A 

entidade se compromete a enviar relatórios de atividades mensalmente para a 2ª Sub-

defensoria Pública Geral, além de realizar reuniões bimestrais entre a equipe técnica da 

entidade e a Defensoria para avaliação e análise, com vistas à uniformização da atuação. . 

 

XI) Organização Não Governamental IX. 

 

O convênio, celebrado em setembro de 2010, entre a Defensoria e esta 

organização tem por escopo a prestação de assistência psicológica e jurídica gratuita e 

integral à população carente vítima de crimes raciais. Houve aditamento do termo em maço 

de 2011. 

 

O convênio de prestação de serviço de apoio de assistência jurídica da entidade 

com o Poder Público vem de antes da instauração a Defensoria Pública. Entre 2000 e 2005, 

a entidade já mantinha convênio com a Procuradoria Gral do Estado de São Paulo com 

essa finalidade. Além do serviço de assistência jurídica e psicológica à população carente 
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 De acordo com a devolutiva da Defensoria Pública, o convênio referente a atendimento nas varas 
criminais foi de fato encerrado. 
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negra, o instituto desenvolvia políticas afirmativas, concedendo cerca de 100 bolsas de 

estudos a universitários negros e negras. 

 

Pelo termo de convênio, que não foi alterado no aditamento, a entidade recebia 

a importância mensal de R$ 9.400,00, com valor anual de R$ 112.800,00, destes R$ 

37.600,00 foram descontados do FAJ e R$ 75.200,00 dos orçamentos-programa dos 

exercícios seguintes. O valor era destinado, exclusivamente, para o pagamento da equipe 

que era composta por um coordenador, dois advogados, dois psicólogos e dois estagiários 

de direito. A meta era de atender 40 demandas mensais encaminhadas pelo Núcleo de 

Combate a Discriminações e Preconceito, sendo ações criminais da Capital e Grande São 

Paulo e cíveis da Região Metropolitana da Capital que não possuem sede da Defensoria. 

 

O Defensor Público Coordenador do Núcleo Especializado de Combate à 

Discriminação, Racismo e Preconceito da Defensoria pública será responsável pela 

fiscalização da execução das atividades e aplicação correta dos recursos financeiros 

disponibilizados à entidade. 

 

XII) Organização Não Governamental X. 

 

A Defensoria Pública e esta organização celebraram termo de cooperação em 

outubro de 2010 com prazo de duração de um ano, podendo ser prorrogado através de 

termo aditivo. Como não foi disponibilizado nenhum aditamento ao termo, presume-se 

que o convênio já tenha sido encerrado. 

 

Como todo termo de cooperação celebrado em forma de convênio, não há 

repasse de verba pública da Defensoria para a entidade conveniada. O projeto do termo de 

cooperação visava trabalhar com duas unidades prisionais de presos provisórios, o Centro 

de Detenção Provisória de Pinheiros I e a Penitenciária Feminina de Santana. Além de 

proporcionar assistência jurídica a estes presos e presas provisoriamente, pretendia o 

convênio a realização de uma pesquisa, em conjunto com outra entidade não 

governamental, sobre o perfil do preso provisório paulista. Para cada unidade prisional o 

plano de trabalho previa dois advogados e quatro estagiários de direito. 
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A minuta de convênio previa que consistia em dever da Defensoria exercer o 

controle e fiscalização sobre a execução do projeto, mediante supervisão e 

acompanhamento das atividades apresentadas no plano de trabalho.  

 

A equipe técnica da entidade e a Defensoria deveriam se reunir periodicamente 

para avaliação e análise com vistas à uniformização da atuação. Ademais, a entidade deveria 

encaminhar mensalmente relatório das atividades desempenhadas para o Defensor Público 

coordenador Auxiliar da Unidade do DIPO da Defensoria Pública Regional Criminal e 

inserir os dados indicadores da execução do projeto no sistema de informação apontado 

pela Defensoria. Ademais, ao final do projeto, deveria enviar relatório com todas as 

atividades desempenhadas durante a vigência do Termo, bem como, oportunamente, por 

meio de sistema de informação apontado pela Defensoria. O termo de convênio também 

dispunha que no caso de paralisação da execução do contrato, caberia à Defensoria assumir 

as atividades de responsabilidade da conveniada. 

 

XIII) Organização Não Governamental XI. 

 

O primeiro termo de convênio celebrado data de fevereiro de 2007, todavia, 

atualmente está em vigor o termo de convênio celebrado entre as entidades na data de 

fevereiro de 2012 – o termo de vigência é de um ano. O objeto de execução do convênio é 

a prestação de assistência jurídica gratuita e integral à população carente do munícipio de 

São Paulo. 

 

A defensoria se obriga de repassar à conveniada a importância mensal de R$ 

35.380,00, o que equivalerá à R$ 424.560,00 por ano, sendo que R$ 384.462,67 serão 

debitados do FAJ e R$ 40.097,33 do orçamento-programa do exercício seguinte. O valor 

será destinado à remuneração da equipe de trabalha, a qual será formada por um 

coordenador de projeto, dez advogados, três psicólogos, um assistente social, dois 

monitores e dez estagiários. A equipe atenderá um total de 505 encaminhamentos mensais, 

sendo 370 da área cível, 35 processos administrativos e 100 casos na curadoria especial. 

 

O monitoramento da execução das atividades previstas no convênio, e 

respectivo plano de trabalho, é de responsabilidade do Defensor Público coordenador da 



 

29 
 

Regional Central, para quem a prestação de contas e os relatórios mensais deverão ser 

encaminhados, e subsidiariamente do Defensor Público Assessor de Convênios. 

 

XIV) Organização Não Governamental XII. 

 

O Convênio foi firmado em maio de 2007, com prazo de um ano, não tendo 

sido disponibilizado nenhum aditamento de renovação de prazo de vigência. A finalidade 

do termo é a prestação de serviço de apoio a assistência jurídica integral e gratuita à 

população carente do Estado de São Paulo, através da promoção da mediação, conciliação 

extrajudicial e atendimento multidisciplinar das partes em conflito de interesse. 

 

Consiste em um dos convênios mais caros firmados pela Defensoria, 

considerando a área de grande abrangência do convênio. O valor total de repasse da 

Defensoria à conveniada é de R$ 1.281.564,06, dos quais R$ 817.730,73 são debitados do 

FAJ e o restante à conta dos orçamentos-programa dos exercícios seguintes. A 

contrapartida da entidade será de R$ 272.709,72, que inclui as despesas com estrutura física 

e administrativa, bem como encargos sociais e trabalhistas. 

 

De acordo com o plano de atuação, o convênio com a defensoria buscava 

satisfazer sete eixos de ação: a) projeto de finalização do atendimento descentralizado e 

transferência dos casos em atendimento para a sede da Defensoria; b) projeto de 

atendimento interdisciplinar na sede da Defensoria do Estado de São Paulo; c) projeto de 

atendimento interdisciplinar nos postos de atendimento no interior do Estado de São Paulo 

e regionais da grande São Paulo; d) projeto piloto de atendimento interdisciplinar aos casos 

da Lei Maria da Penha; e) projeto de captação de técnicos em mediação de conflitos 

institucionais; e f) coordenação técnica, coordenação administrativa e controle de 

expedientes burocráticos. 

 

O convênio estabelece que é responsabilidade das Segunda e Terceira 

Subdefensoria examinar e aprovar a prestação de contas e fazer o controle das atividades 

desenvolvidas pela entidade, por meio de relatórios mensais a serem entregues pela própria 

entidade. Além disso, está previsto no termo a realização de reuniões periódicas entre a 

equipe técnica da entidade e a Defensoria para avaliação e análise. 
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XV) Organização Não Governamental XIII e Defensoria Pública da União. 

 

As entidades firmaram convênio com a Defensoria Pública em agosto de 2011 

com o objetivo de realizar ações relacionadas a prestação de assistência jurídica a população 

em situação de rua da cidade de São Paulo. A organização não governamental fica 

responsável pelo atendimento inicial, triagem e possíveis retornos e encaminhamento dos 

casos para a Defensoria Pública Estadual e da União, de acordo com a competência de 

cada uma das duas instituições.  O atendimento, por parte da entidade, ocorrerá uma ou 

duas vezes por semana na sede da própria entidade. 

 

Para a execução do convênio não há transferência de recursos financeiros entre 

as instituições envolvidas. O termo foi aditado em agosto de 2012 com a finalidade de 

aumentar o prazo de vigência em mais doze meses. 

 

O acompanhamento do trabalho será feito por um representante da entidade, 

um da Defensoria Pública do estado e um da Defensoria Pública da União. Devem ocorrer 

reuniões mensais ordinárias, além de reuniões extraordinárias sempre que necessário for. 

 

Não há no plano de trabalho detalhamentos sobre número de atendimentos e 

descrição da composição da equipe. 

 

XVI) Organização Não Governamental XIV. 

 

O convênio foi celebrado em janeiro de 2008, com o prazo de vigência de um 

ano. Não foi encaminhado o aditamento ao termo, presumindo-se que esteja extinto. O 

objeto do convênio consistia em apoio à prestação de serviço de assistência jurídica gratuita 

á população carente do centro de São Paulo.  

 

A equipe da entidade é composta por quatro advogados e, no mínimo, três 

estagiários. 

 

A entidade deve apresentar mensalmente o relatório de atividades e de 

prestação de contas à Defensoria Pública, além de realizar reuniões periódicas entre a 
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equipe técnica da entidade e a Defensoria para avaliação e análise, com vista à padronização 

da atuação, especialmente em âmbito judicial. 

 

De acordo com a minuta, a Defensoria repassaria à conveniada a importância 

mensal e R$ 5.850,00, totalizando o valor anual de R$ 70.200,00, dos quais R$ 64.350,00 

seriam debitado do FAJ, enquanto R$ 5.850,00 à conta dos orçamentos-programa do 

exercício seguinte. Com o recebimento deste valor, a conveniada se obrigava a atender até 

200 encaminhamentos por mês em sua sede (sendo até 10 por dia e até 50 por semana). 

 

XVII) Organização Não Governamental XV. 

 

O convênio celebrado entre a Defensoria e a entidade em maio de 2009, está 

em seu primeiro aditamento, com vigência até maio de 201132, e tem por objeto a prestação 

de apoio à assistência jurídica integral e gratuita à população carente moradora da Zona 

Leste. Em 2004, a entidade havia firmado convênio com a Procuradoria Geral do Estado. 

 

De acordo com o primeiro aditamento, a Defensoria repassará à entidade a 

importância mensal de R$ 16.500,00, o que implica em um valor global de R$ 198.000,00, 

sendo descontados do FAJ. R$ 118.800,00 para o exercício de 2010 e o restante, R$ 

79.200,00 para o exercício de 2011. A contrapartida da entidade corresponde ao valor de 

R$ 5.015,00 mensais referentes a encargos sociais e materiais de limpeza e custos de 

manutenção da sede. Conforme exposto no plano de trabalho, esse valor será destinado 

para o pagamento da equipe que executará as atividades previstas no convênio, essa equipe 

será composta por um coordenador, cinco advogados e doze estagiários. A conveniada se 

obriga a atender aproximadamente 240 assistidos por mês, sendo 90% desses atendimentos 

à área de direito de família e 10% a área cível.  

 

O Defensor Público coordenador da regional competente será responsável por 

fiscalizar a prestação dos serviços conveniados, uma vez que a ele serão encaminhados os 

relatórios mensais de execução de atividade e a prestação de conta mensal.  
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 De acordo com a devolutiva da Defensoria Pública, o convênio foi extinto em maio de 2011. 
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XVIII)  Organização Não Governamental XVI. 

 

A região de Heliópolis é considerada uma das áreas mais carentes de São Paulo. 

O convênio celebrado entre essa entidade e a Defensoria Pública foi celebrado em março 

de 2008, estando em seu quarto aditamento, previsto para vencer em março de 2013. 

 

Conforme acordado no último aditamento, a Defensoria irá repassar 

mensalmente R$ 9.100,00 à entidade, o que contabiliza o montante anual de R$ 109.200,00, 

dos quais R$ 90.393,33 ocorrerão por conta do FAJ e R$ 18.806,67 por conta do 

orçamento-programa do exercício seguinte. 

 

Não foi disponibilizado o plano de trabalho do 4º aditamento33, mas, conforme 

plano de trabalho do terceiro aditamento que se deu em 2011, a entidade se obriga a 

receber até 90 encaminhamentos por mês incluindo as áreas de família, cível e infância e 

juventude. Demanda que será abrangida por um coordenador de projeto, dois advogados e 

seis estagiários. 

 

Instituições Educacionais 

 

XIX) Instituição Educacional I. 

 

O Termo de Convênio foi celebrado em julho de 2009 com a finalidade de 

prestar serviços de assistência jurídica à população carente de São José do Rio Preto. As 

áreas atendidas pelo convênio contemplam as temáticas cível, família, criminal e infância e 

juventude. 

 

A equipe da conveniada conta com três coordenadores de área, cinco 

advogados e vinte e quatro estagiários, que ficarão responsáveis e disponíveis pela 

realização de atendimento, acompanhamento processual, cumprimento de diligências e 

finalização do processo. 
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 Foi disponibilizado um arquivo intitulado “Plano de Trabalho – 4º Aditamento”, mas dentro do 
arquivo consta o Estatuto da Organização Não Governamental XVII e não o plano de trabalho. 
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Ainda que incialmente, em 2009, tenha sido celebrado com o valor de R$ 

24.200,00 mensais, o novo termo de convênio, celebrado em novembro de 2010, dobrou o 

valor repassado à conveniada, passando a ser de R$ 46.845,50 mensais. Sendo assim, em 

2010, o valor total do programa de convênio passou a ser de R$ 460.473,00, tendo sido 

alterado novamente no aditamento de 2011 para R$ 344.532,00 no total, dos quais R$ 

43.066,50 são retirados do FAJ do orçamento de 2011, enquanto R$ 301.465,50 são 

provindos dos orçamentos-programa dos exercícios seguintes. Essa redução ocorreu a 

partir da diminuição de números de casos encaminhados à conveniada, no plano de 

trabalho de 2009 previa o encaminhamento de 280 casos mensais, enquanto no plano de 

trabalho de 2010 previa o número de 240 casos mensais – distribuídos da seguinte maneira: 

20 da área cível, 100 de família, 40 Juizado Especial Criminal, 50 criminal e 30 infância e 

juventude. A redução do número de casos decorre do passivo acumulado até então, em 

torno de 4 mil processos sob acompanhamento da entidade. Ainda que o valor do 

convênio tenha sido bastante reduzido, percebe que o número de casos encaminhados não.  

 

Assim como a maior parte das conveniadas, a contrapartida se dá no 

financiamento dos requisitos administrativos para que ocorra o atendimento dos assistidos, 

além de arcar, também, com os encargos sociais. Assim sendo, estima-se que a o valor de 

contrapartida da conveniada fique em torno de R$ 10.680,60, por mês. 

 

O monitoramento por parte da Defensoria, segundo o Termo de Convênio, se 

dará por meio de um gestor, que terá como atividades acompanhar, supervisionar, fiscalizar 

e avaliar a execução da minuta de convênio. Outro meio de monitoramento se dá com a 

análise e a aprovação dos relatórios sobre as atividades desempenhadas e prestação de 

contas pela conveniada, que devem ser entregues à Defensoria com a periodicidade mensal 

através do Defensor Público coordenador da regional de São José do Rio Preto. Além 

disso, deve a entidade lançar, mensalmente, em sistema de informações apontado pela 

Defensoria os dados indicadores da execução do projeto, bem como os relatórios 

pertinentes. 
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Não foi disponibilizado à Conectas o termo de aditamento pós período 

novembro/2011 - novembro/2012. Desta maneira, não há como saber se o convênio 

permanece vigente34. 

 

XX) Instituição Educacional II. 

 

O convênio da Defensoria Pública com esta instituição educacional consiste 

em um “Termo de Cooperação”, assim sendo não há repasse de verba pública à entidade. 

O objetivo do convênio é a prestação de serviços de apoio à assistência jurídica 

suplementar, integral e gratuita à população da Capital. 

 

A maior peculiaridade deste convênio refere-se a inexistência de repasse de 

recursos públicos para a concretização da prestação de assistência jurídica por parte da 

entidade, todas as despesas decorrentes da finalidade do termo serão de obrigação exclusiva 

da entidade conveniada. 

 

As atividades desenvolvidas pela instituição educacional são decorrentes de 

atuação do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da referida Universidade, 

diferente de outros convênios, o termo desse convênio prevê entre as atividades a serem 

executadas pela conveniada não só a prestação de assistência jurídica gratuita, mas também 

“Educação em Direitos”, assim, comprometeu-se a conveniada a implementar esforços 

para a elaboração e distribuição de cartilhas educativas, bem como, palestras jurídicas à 

população carente. 

 

Com uma equipe de um coordenador, cinco advogados e vinte estagiários, o 

Núcleo de Prática Jurídica receberá até 160 encaminhamentos mensais provindos de 

diferentes Foros Regionais de São Paulo (Lapa, Santana, Pinheiros e Barra Funda), nas 

áreas de cível, família, infância não infracional e criminal, sendo que a área criminal deterá 

metade dos encaminhamentos. 

 

A fiscalização do cumprimento devido do Termo de Cooperação é realizada 

por meio de análise do relatório de execução de atividades, que devem ser disponibilizados 
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mensalmente aos Defensores Públicos Coordenadores das Regionais Norte/Oeste e 

Criminal. Cabe a conveniada, também, disponibilizar todo mês, no sistema de informação 

estabelecido pela Defensoria, os dados de execução do convênio. 

 

O Termo de cooperação, disponibilizado pela Defensoria Pública no pedido de 

acesso à informação feito pela Conectas, propõe prazo de duração do convênio de um ano, 

contado a partir da assinatura do termo, em novembro de 2011. Tendo vencido o prazo, 

não foi disponibilizado pela Defensoria o aditamento ao termo, não havendo como 

determinar se o convênio permanece em vigência35. 

 

XXI) Instituição Educacional III. 

 

O convênio estabelecido pela Defensoria Pública com esta instituição 

educacional consiste em três termos de convênio distintos, mas todos com a finalidade de 

prestar assistência jurídica gratuita à população hipossuficiente economicamente. 

 

O termo de convênio de novembro de 2008 tem como objetivo a execução de 

um projeto que visa proporcionar assistência jurídica ao preso carente na comarca de 

Presidente Prudente. A equipe de um assessor jurídico e três estagiários, possuem como 

atividades atuar em questões de execução penal, como pedidos de progressão de regime, 

pedidos de livramento condicional e averiguação da necessidade de correção de cálculo de 

pena. Excepcionalmente, o convênio prevê como atividade a visita a estabelecimentos 

penitenciários para atendimento de sentenciados, seja quando a equipe entender necessário, 

seja por determinação do Defensor Público Coordenador da Execução Criminal da 

Defensoria Regional de Presidente Prudente.  

 

O prazo para a execução do projeto era de seis meses, em decorrência de 

ausência de termo aditivo, presume-se que não houve renovação36. Para cada mês de 

atividade, a Defensoria repassou R$ 3.720,00, assim, o valor total do projeto foi de R$ 

22.320,00, sendo que R$6.076,00 a ser descontados, no ano de 2008, do FAJ e do 

orçamento da União do Ministério da Justiça – Departamento Penitenciário Nacional – 
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DEPEN, já consignado para a Defensoria Pública de São Paulo e o restante, R$16.244,00 

do orçamento-programa do exercício seguinte. 

 

Foi realizado aditamento em maio de 2009, com validade de 6 meses, para que 

as atividades se estendessem a Tupã. A importância mensal repassada à entidade passou a 

ser de R$3.820,00 e o total do convênio R$ 22.920,00, sendo o total debitado do FAJ e do 

orçamento da União do Ministério da Justiça – Departamento Penitenciário Nacional – 

DEPEN, já consignado para a Defensoria Pública de São Paulo do orçamento de 2009. A 

equipe composta por um assessor jurídico e três estagiários foi mantida.  

 

O segundo termo de convênio celebrado entre a Defensoria e esta instituição 

foi assinado em dezembro de 2010, tendo como finalidade a prestação de assistência 

jurídica à população carente de Presidente Prudente, nas áreas de família, cível e criminal. 

Este convênio tem vigência de um ano.  

 

No 2º aditamento, assinado em dezembro de 2011, com vigência até dezembro 

de 2012, fica estabelecido que a entidade receba o valor mensal de R$ 38.244,00, sendo o 

valor total do convênio de R$ 458.928,00, dos quais R$ 31.870,00 – referentes ao corrente 

exercício – sairão do FAJ de 2011 e o restante correrá à conta do orçamento-programa do 

exercício seguinte. A contrapartida da instituição conveniada ficou estabelecida em torno 

de R$ 3.130,00, referentes às despesas de materiais administrativos e manutenção do local e 

atendimento. 

 

De acordo com o plano de trabalho do 2º termo de convênio, a conveniada irá 

atender até 150 casos mensais encaminhados pela Defensoria, referentes as áreas de família, 

cível e criminal. Ademais, também se obriga a receber todos os encaminhamentos do 

Juizado Especial Cível e Criminal, do Centro de Ressocialização e da Penitenciária de 

Presidente Prudente e anexo penitenciário. Para o atendimento da demanda, a conveniada 

conta com uma equipe de três coordenadores de projeto, sete advogados, dois monitores, 

vinte e quatro estagiários de Direito, um assistente social e três estagiários de serviço social. 

 

Já, o convênio firmado em agosto de 2011, objetiva a prestação de assistência 

jurídica integral e gratuita à população carcerária da Penitenciária de Tupi Paulista. O 

convênio foi aditado em agosto de 2012 para vigorar até agosto de 2013, com o repasse 
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mensal de R$ 17.875,00, sendo o valor total do projeto de R$ 214.500,00, dos quais R$ 

81.033,33 serão provindos do FAJ de 2012 e R$ 133.466,67 descontados do orçamento-

programa do exercício seguinte. A contrapartida da entidade é de R$500,00.  

 

Conforme estabelecido pelo Plano de Trabalho, o número de 

encaminhamentos mensais será correspondente à demanda da área criminal da 

Penitenciária de Tupi Paulista. A equipe é formada por seis advogados, sendo um deles o 

coordenador de área, e doze estagiários. Vale ressaltar, que de acordo com o que está 

previsto no plano de trabalho do convênio, o local de atendimento aos presos e presas das 

penitenciárias de Tupi Paulista, nos horários determinados pela Defensoria Pública. 

 

Em relação ao requisito de monitoramento de atividades dos convênios, todas 

as minutas de convênio determinam à conveniada o dever de apresentar mensalmente ao 

Defensor Público coordenador da Defensoria Pública regional de Presidente Prudente 

relatório contendo descrição das atividades executadas durante o mês, bem como prestação 

de contas. Deve a entidade, também, lançar mensalmente os dados da execução do projeto 

em sistema de informação apontado pela Defensoria. Os dois primeiros termos de 

convênios (de assistência em Presidente Prudente) não preveem visitas periódicas da 

Defensoria Pública com a finalidade de fiscalizar a execução do convênio, todavia o Termo 

de Convênio de Tupi Paulista estabelece essa obrigação à Defensoria pública, no qual prevê 

que esta designe um gestor para supervisor para supervisionar a instituição. 

 

XXII) Instituição Educacional IV. 

 

Desde 2007, esta instituição educacional possui convênio com a Defensoria 

Pública com a finalidade de prestar assistência jurídica à população carente paulista. A nova 

minuta de convênio, celebrada em agosto de 2012, iria vigorar por um ano, podendo ser 

prorrogado por até 60 meses. O respectivo plano de trabalho data de fevereiro de 2012, o 

que parece ser algum erro, pois não poderia ser 6 meses anterior a própria minuta. 

 

Para a execução do convênio, a Defensoria repassará mensalmente a instituição 

o valor de R$ 17.250,00, assim, o convênio terá o custo total de R$ 207.000,00, sendo que 

as despesas do exercício de 2012, R$ 120.750,00, correriam à custa do FAJ, do orçamento 

de 2012 e o restante, R$ 86.250,00, serão provindos do orçamento-programa. 
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A particularidade do convênio se encontra no tipo de atendimento estabelecido 

pela minuta. A entidade irá atuar de duas formas para cumprir o convênio com a 

Defensoria através dos encaminhamentos diários e das curadorias especiais. 

 

De acordo com o plano de trabalho, a entidade irá atender quatro 

encaminhamentos por dia em sua sede, sendo dois da área cível e dois da área de família 

(prestação diversa da ação de inventário), assim, a soma total dos encaminhamentos será 

proporcional aos dias úteis. No mais, os encaminhamentos somente serão provindos dos 

foros regionais da Lapa, Santana e Nossa Senhora do Ó. 

 

A outra responsabilidade assumida pela instituição de ensino refere-se às 

curadorias especiais. O Código de Processo Civil estabelece que, em algumas hipóteses, o 

juiz terá que nomear um curador especial para atuar no processo que irá defender os 

interesses da parte incapaz sem representante, do incapaz com interesse conflitante ao do 

representante e quando for réu preso ou citado por edital. Desta maneira, o plano de 

trabalho estabelece que sejam encaminhadas vinte curadorias por mês à conveniada.  

 

Outra particularidade do convênio em questão encontra-se no corpo técnico 

previsto para dar executividade ao acordo celebrado. De acordo com o plano de trabalho 

disponibilizado, o atendimento e acompanhamento dos casos serão realizados por 

estagiários estudantes de Direito da Universidade, que serão divididos em três regimes 

diversos: estagiários administrativos, estagiários plantonistas e estagiários de campo. 

 

A prestação de contas e o relatório de execução estão previstos para serem 

apresentados mensalmente ao Defensor Público da região norte-oeste, ficando ao encargo 

deste a fiscalização do convênio celebrado. A prestação de contas será entregue 

mensalmente na unidade Santana da Defensoria. 

 

XXIII)  Instituição Educacional V. 

 

O Termo de Convênio pactuado entre a instituição de ensino e a Defensoria 

foi ratificado em julho de 2009 com o objetivo de prestar assistência judiciária gratuita para 

a população de Franca nas áreas de cível e família. O terceiro aditamento ao convênio iria 
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viger até outubro de 2013. Além desse objetivo precípuo, o convênio tenciona desenvolver 

uma educação em direitos para os alunos de Direito da Universidade, assim, a equipe de 

trabalho será formada por um coordenador, nove advogados e trinta estagiários de direito 

da faculdade. 

 

Para o atendimento de 270 encaminhamento mensais, a Defensoria repassará à 

instituição, mensalmente, a quantia de R$ 36.458,00, contabilizando o valor global de anual 

de R$ 437.496,00, dos quais R$ 109.374,00 serão provindos do FAJ de 2012, enquanto o 

restante, R$ 328.122,00, ficará ao encargo do orçamento-programa do exercício seguinte. A 

contrapartida da conveniada corresponde à R$ 46.620,42 e abrange despesas 

administrativas eencargos sociais dos seus trabalhadores. 

 

O defensor público responsável pelo monitoramento e averiguação do 

cumprimento do convênio, para quem também os relatórios e prestações de conta deverão 

ser disponibilizados, é o coordenador da Defensoria Pública Regional de Ribeirão Preto. 

Além disso, está prevista a realização de reuniões periódicas entre a equipe técnica e a 

Defensoria para avaliação e análise, com vista à uniformização de atuação. 

 

XXIV) Instituição Educacional VI. 

 

A finalidade deste convênio é a prestação de apoio jurídico à população 

legalmente necessitada. O termo foi celebrado em fevereiro de 2012, com vigência de um 

ano e não prevê repasse por parte da Defensoria, e recebimento por parte da conveniada, 

de verba pública. Deste modo, todas as despesas com a execução do termo de cooperação 

serão responsabilidade da instituição educacional. 

 

A equipe de um coordenador de projeto, quatro advogados, três monitores e 

quarenta e cinco estagiários (alunos do sétimo e oitavo períodos) cuidarão de 50 

encaminhamentos mensais, sendo vinte da área de família, vinte da área de cível e dez da 

área criminal. A responsabilidade de verificação do cumprimento das atividades, nos 

termos do convênio, ficará ao encardo do Defensor Público Coordenador da Defensoria 

Pública Regional Central e do Coordenador da Regional Criminal, subsidiariamente, 

também pode abranger o Defensor Público assessor de convênios. Cabe, também, a 

instituição conveniada enviar prestação de contas, juntamente com os contratos de estágio, 
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trabalho ou prestação de serviço firmados pela entidade para dar cumprimento ao 

convênio. 

 

XXV) Instituição Educacional VII. 

 

Em agosto de 2009 foi firmado este convênio com a finalidade de prestar 

assistência jurídica plena e gratuita para a população carente de Osasco nas áreas de família 

e cível. Houve um aditamento, em setembro de 2010, mas que venceu em setembro de 

2011, portanto, ao que tudo indica o convênio não está mais em vigência. 

 

Os últimos valores repassados da Defensoria à entidade educacional 

correspondiam a R$ 13.900,00 mensais e o valor global do convênio era de R$ 166.800,00. 

Sendo que as despesas correspondentes ao exercício de 2010, R$51.430,00 seria creditado 

do FAJ do 2010 e o restante, R$115.370,00 à conta dos orçamentos-programa dos 

exercícios seguintes.  A contrapartida da conveniada se dava através da infraestrutura da 

Faculdade.  

 

A quantidade de casos estabelecidos era de até 150 mensais para propositura de 

ações e/ou apresentação de defesas. De acordo com o plano de trabalho, a equipe 

destinada ao cumprimento do termo de convênio consistia em um coordenador e sete 

advogados, nada estabelecendo sobre a quantidade de estagiários. 

 

Assim como outros termos de convênio de mesmo gênero, a fiscalização por 

parte da Defensoria era de responsabilidade do defensor público coordenador da regional 

de Osasco, para quem os relatórios e prestação de contas mensais deveriam ser 

encaminhados e, oportunamente, deveria a instituição educacional fazê-lo por meio do 

sistema de informação indicado pela Defensoria. 

 

XXVI) Instituição Educacional VIII. 

 

 O objetivo do presente convênio é a prestação de assistência jurídica total e 

gratuita pelo Núcleo de Prática da Faculdade de Direito. O convênio foi firmado pelos 

parceiros, pela primeira vez, em 2007. Após seis aditamentos, as partes realizaram novo 
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termo de convênio, que foi ratificado em setembro de 2012 com vigência de seis meses, até 

março de 2013, podendo ser renovado por mais 60 meses.  

 

Mensalmente, de acordo com a minuta, a Defensoria repassará à conveniada a 

importância mensal de R$ 48.540,00, o que implicará em um valor semestral de R$ 

291.240,00, sendo que as despesas referentes ao exercício de 2012, R$ 190.924,00, serão 

descontadas do FAJ, e o restante, R$100.316,00 dos orçamentos-programa dos exercícios 

seguintes. 

 

De acordo com o plano de trabalho, a equipe da conveniada irá atuar sob 

quatro vertentes: prevenir e mediar, além de reparar; promover a tutela coletiva correlata à 

tutela individual; agir extrajudicialmente, além de judicialmente; e, por fim, educar para 

transformar – da ética do conflito à ética da cooperação. 

 

Especialmente em relação às atividades a serem desenvolvidas em parceria com 

a Defensoria Pública, são elencadas: orientação e atendimento jurídico coletivo sobre o 

direito à cidade e o direito à moradia (15 a 20 casos anuais); recebimento de ações 

possessórias (também de 15 a 20 casos anuais); participação na realização da jornada da 

moradia (uma jornada anual); participação na coordenação do curso de defensores 

populares (um curso por ano enquanto durar o convênio); orientação e atendimento 

individual nos casos do foro de Pinheiros nas áreas de cível, família, e curadoria especial 

(até 20 encaminhamentos semanais); atuação nas curadorias especial do Fórum Central de 

São Paulo (até cinco encaminhamentos por dia, totalizando 210 casos no trimestre). 

 

Uma das particularidades deste convênio reside na composição de uma equipe 

multidisciplinar, envolvendo profissionais do direito, do serviço social e das ciências sociais. 

De acordo com o plano de trabalho a equipe da área de demandas coletivas consistirá um 

advogado coordenador, três advogados, seis estagiários de direito, dois assistentes sociais, 

um sociólogo, dois estagiários do serviço social; já a equipe de demanda individual 

consistirá em um advogado coordenador, cinco advogados para a área cível, dez estagiários 

para a área cível, dois advogados para a curadoria especial, dois estagiários para a área de 

curadoria, um assistente social, um estagiário de serviço social, um psicólogo e um 

estagiário de psicologia. 
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Outra singularidade é que para uma efetiva assessoria jurídica plena, cada 

profissional será encarregado de algumas comunidades atendidas, ao todo abrangeram 52 

comunidades.  

 

Os relatórios de execução de atividades, bem como a prestação de conta, estão 

previstos no termo de convênio para serem apresentados ao Defensor Público 

Coordenador da Regional Norte-Oeste. O termo atribui a responsabilidade de 

monitoramento da execução do convênio ao Defensor Público Coordenador da Regional 

Norte-Oeste, ao Núcleo de Habitação e Urbanismo e, subsidiariamente, ao defensor 

Público Assessor de Convênios. Os relatórios e dados sobre a execução do projeto deverão 

ser enviados, oportunamente, por meio eletrônico.  

 

Além disso, devem ocorrer reuniões periódicas entre a equipe técnica da 

instituição educacional e a Defensoria, para avaliação e análise, com vistas à uniformização 

da atuação. 

 

XXVII) Instituição Educacional IX. 

 

A minuta de convênio celebrada em outubro de 2011, aditada em outubro de 

2012, com vigência até outubro de 2013, objetiva a prestação de assistência jurídica total e 

gratuita à população carente da cidade de Bauru, nas áreas de cível e família, além de 

prestar assistência pelo juizado especial. O plano de trabalho referente ao aditamento é de 

data anterior a minuta, foi assinado em agosto de 2012. 

 

Prevê o aditivo que a Defensoria irá repassar o valor de R$ 23.238,71 

mensalmente para a conveniada, que em contrapartida irá arcar com as despesas 

administrativas, sendo o valor estimado em R$ 5.000,00 por mês. O total de repasse de 

verba pública à entidade, em um ano de convênio, será de R$ 278.864,52, dos quais R$ 

62.744,52 serão creditados do FAJ do orçamento de 2012, enquanto o restante, R$ 

216.120,00 do orçamento-programa do exercício seguinte. A equipe da instituição 

educacional conveniada será composta por um coordenador de projeto, quatro advogados, 

um monitor, um assistente social, dezesseis estagiários de direito e quatro estagiários de 

serviço social. 
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Essa equipe será responsável pelo atendimento de 90 casos na área de família e 

20 na área cível, além de todos os casos do Juizado Especial Cível. A fiscalização dessas 

atividades ficará ao encargo do Defensor Público Coordenador de Bauru e, 

subsidiariamente, do Defensor Público Assessor de Convênios. A instituição educacional 

deve enviar mensalmente relatório de atividades e prestação de contas ao Defensor Público 

Coordenador de Bauru e, oportunamente, por sistema de informação apontado pela 

Defensoria. Deverá, a instituição educacional, lançar mensalmente os dados referentes a 

execução do convênio em sistema de informação apontado pela Defensoria. Ademais, 

devem ser realizadas reuniões periódicas ente a equipe técnica da instituição educacional e a 

Defensoria para a avaliação e análise, com vistas à uniformização do atendimento. 

  

XXVIII) Instituição Educacional X. 

 

O convênio firmado pela Defensoria e esta instituição de ensino foi ratificado 

em abril de 2010, tendo sido aditado no ano seguinte para a vigência de mais um ano. A 

finalidade do convênio é prestar assistência jurídica gratuita aos necessitados de Ribeirão 

Preto nas áreas do cível, família e criminal, sendo assim, receberá a quantidade de até 165 

encaminhamentos mensais por parte da Defensoria Pública, sendo 160 da área cível e 5 da 

área criminal. 

 

A equipe é composta por quatro advogados – sendo que dois deverão ter 

experiência em mediação e conciliação – e dozes estagiários de Direito. 

 

Conforme a minuta de aditamento do convênio, a entidade receberá da 

conveniada a importância mensal de R$ 12.800,00, sendo o valor global de R$ 153.600,00. 

As despesas referentes ao exercício de 2011, R$ 115.200,00 provindos do FAJ de 2011, 

enquanto R$ 38.400,00 correrão à conta dos orçamentos-programa do exercício seguinte. A 

contrapartida da entidade educacional é de R$6.004,39 mensais referentes a encargos 

sociais e despesas administrativas. 

 

O Defensor Público Coordenador da Regional de Rio Preto será o responsável 

pelo monitoramento e fiscalização do termo de convênio, devendo a instituição 

educacional enviar mensalmente relatório de atividades e prestação de contas a ele. 

Ademais, deve, a entidade educacional, lançar mensalmente os dados referentes a execução 
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do convênio em sistema de informação apontado pela Defensoria. O convênio estabelece, 

ainda, a obrigatoriedade de reuniões periódicas ente a equipe técnica da instituição 

educacional e a Defensoria para a avaliação e análise, com vistas à uniformização do 

atendimento. Subsidiariamente, cabe ao Defensor Público Assessor de Convênios a 

fiscalização do cumprimento do convênio.  

 

XXIX) Instituição Educacional XI. 

 

Em novembro de 2009 a Defensoria e esta instituição educacional firmaram 

termo de cooperação com fins de proporcionar assistência jurídica gratuita e integral à 

população legalmente necessitada de Ourinhos, nas áreas de âmbito cível, família, criminal 

e infância e juventude. O termo tinha prazo de validade de um ano e não houve 

disponibilização de termo de aditamento para a Conectas37. 

 

Não há repasse de verba pública a entidade, que irá dispor uma equipe de 

quatro advogados e duzentos estagiários para atender até 400 encaminhamentos mensais. A 

instituição educacional deve enviar relatório sobre as atividades desenvolvidas mensalmente 

para o Defensor Público Coordenador da Regional de Marília, e, oportunamente, por meio 

eletrônico. O convênio estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reuniões periódicas ente a 

equipe técnica da instituição educacional e a Defensoria para a avaliação e análise, com 

vistas à uniformização do atendimento. 

 

 

Prefeituras e Secretarias 

 

 

XXX) Município de Marília. 

 

Celebrado em outubro de 2012, o termo de cooperação firmado entre a 

Defensoria Pública e o município de Marília, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e da Coordenadora de Políticas para as Mulheres, pretende implementar 

serviço de assistência jurídica gratuita à mulher vítima de violência, inclusive doméstica 
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 De acordo com a devolutiva da Defensoria Pública, o convênio foi extinto. 
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familiar e em situação de risco, nas unidades da Secretaria de Assistência Social. O período 

de vigência é de 60 meses, ou seja, cinco anos. 

 

De acordo com o disposto no plano de trabalho, o convênio visa proporcionar 

três eixos de atuação a comunidade local, consistentes em: orientação jurídica e atuação 

extraprocessual em prol das mulheres vítimas de violência; educação em direitos através de 

realização de eventos que visem o esclarecimento e orientação das mulheres em situação de 

violência; e, por fim, atuação no âmbito judicial, consistente em disponibilização de 

defensores para propositura e acompanhamento de medidas judiciais. 

 

Está previsto no convênio que será criado um Núcleo da Defensoria Pública 

que deverá ser instalado nas unidades da secretaria municipal de assistência social, para que, 

assim, a execução de atividades do convênio serão realizadas pelos próprios defensores 

públicos, sendo estes responsáveis por prestar atendimento nas unidades duas vezes por 

semana, por três horas diárias. 

 

O convênio não prevê repasse de verba pública, cabendo cada parte arcar com 

as despesas e ônus e decorrentes de suas responsabilidades e competências. 

 

XXXI) Prefeitura de Bauru.  

 

O termo de cooperação, firmado em maio de 2008, possui finalidade 

semelhante ao convênio com a Prefeitura de Marília, sendo seu prazo de vigência de cinco 

anos. O termo foi celebrado entre a Prefeitura da cidade de Bauru, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Bem Estar Social, e a Defensoria Pública. Objetiva o convênio a 

implementação de Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública no Centro Integrado de 

Atendimento à Vítima de Violência. 

 

Assim como o convênio com a prefeitura de Marília, o termo de cooperação 

do município de Bauru visa proporcionar três eixos de atuação a comunidade local, 

consistentes em: orientação jurídica e atuação extraprocessual em prol das pessoas vítimas 

de violência; educação em direitos através de realização de eventos que visem o 

esclarecimento e orientação das mulheres em situação de violência; e, por fim, atuação no 

âmbito judicial, consistente em disponibilização de defensores para propositura e 
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acompanhamento de medidas judiciais. A execução das atividades do convênio será 

realizada pelos próprios defensores públicos, sendo estes responsáveis por prestar 

atendimento nas unidades duas vezes por semana, por três horas diárias. 

  

O termo firmado não acarreta qualquer obrigação de cunho pecuniário ou 

financeiro para nenhuma das partes. O convênio não prevê repasse de verba pública, 

cabendo cada parte arcar com as despesas e ônus e decorrentes de suas responsabilidades e 

competências. 

 

Não foi disponibilizado para a Conectas o respectivo plano de trabalho. 

 

XXXII) Prefeitura de Presidente Prudente. 

 

O convênio trata-se também de um termo de cooperação celebrado em 

fevereiro de 2010 entre a Defensoria e a Prefeitura de Presidente, por intermédio da 

Secretaria Municipal da Assistência Social.  O convênio tem como finalidade a 

implementação de Núcleo de atendimento da Defensoria Pública no Centro de Referência 

ao Atendimento à Mulher. O acordo está em seu segundo aditamento, com vigência até 

fevereiro de 2013. 

 

Assim como o convênio com a Prefeitura de Marília e com a Prefeitura de 

Bauru, o termo visa não só uma defesa de direitos nos âmbitos judiciais, mas também 

educação em direitos e atuação extraprocessual. O atendimento por defensores públicos 

deve ocorrer todas as sextas feiras, das 8h00 às 12h00. 

 

 O termo firmado não acarreta qualquer obrigação de cunho pecuniário ou 

financeiro para nenhuma das partes. O convênio não prevê repasse de verba pública, 

cabendo cada parte arcar com as despesas e ônus e decorrentes de suas responsabilidades e 

competências. 

 

XXXIII) Prefeitura de São Carlos e outros. 

  

A particularidade deste convênio se encontra na pluralidade de parceiros 

envolvidos no termo. A Prefeitura Municipal de São Carlos juntamente com um 
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laboratório de pesquisa de uma Universidade da cidade, a Defensoria Pública e as Polícias 

Civil e Militar do Estado de São Paulo, firmaram em março de 2012, com prazo de 24 

meses, Termo de Cooperação com a finalidade de atuar em rede para promover o 

enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres no município de São 

Carlos. 

 

O termo de convênio prevê ações práticas para todos os envolvidos no termo. 

Para a Prefeitura Municipal, cabe: realizar atendimento psicossocial às mulheres em 

situação de violência, promovendo alternativas para a superação da situação; acolher em 

caráter emergencial ou provisório as mulheres em situação de ameaça e risco de morte, 

bem como seus dependente; oferecer tratamento médico, psicológico e social à estas 

mulheres por meio do Programa de Atendimento a Vítimas de Abuso Sexual (PAVAS); 

desenvolver ações de prevenção e educação que eliminem a prática de qualquer forma de 

preconceito, discriminação e violência contra a mulher; desenvolver ações de geração de 

trabalho, emprego e renda para mulheres em situação de violência; e, por fim, prestar 

proteção às mulheres vítimas, assim que recebida a denúncia no centro de controle 

operacional da guarda municipal. 

 

O laboratório de pesquisa será responsável para realizar atendimentos 

psicoterapêuticos às mulheres e/ou crianças expostas à violência doméstica e familiar, bem 

como aos agressores conjugais, visando um empoderamento e redução de potencial 

comportamento violento. 

 

 À Polícia Militar e Polícia Civil cabem garantir o atendimento da ocorrência 

policial à mulher em situação de violência e seus familiares; encaminhar à mulher em 

situação de violência ao hospital e Instituto Médico Legal; acompanhar, se necessário, a 

mulher e dependentes para a retirada dos pertences no local da ocorrência; e proceder a 

comunicação necessária ao Ministério público e ao Poder Judiciário, nos casos de 

necessidade de proteção policial. 

 

À Defensoria foi incumbida a realização de assistência jurídica gratuita e 

especializada à mulher vítima de violência doméstica. Além disso, dispõe o termo de 

convênio que Defensoria se compromete a promover educação dos direitos das mulheres.  
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As atividades desenvolvidas por meio do termo de convênio não acarretam 

obrigação financeira, assim, não há repasse de verbas públicas.  

 

O termo prevê a criação de um conselho gestor, coordenado pela Divisão de 

Políticas para as Mulheres e formado por representantes de todas as partes signatárias do 

termo. Este conselho gestor deverá acompanhar a execução do termo, por meio de 

reuniões mensais que tem por objetivo o aprimoramento do termo, com a elaboração de 

fluxos de atendimentos e diretrizes técnicas; a implantação de base de dados sobre 

violência doméstica e família; a realização de formações e capacitações periódicas para os 

profissionais dos serviços que compõem a rede. 

 

XXXIV) Prefeitura de São José do Rio Preto. 

 

O termo de cooperação foi celebrado em novembro de 2011 e vigência pelo 

prazo de 5 anos, entre a Defensoria e a Prefeitura de São José do Rio Preto, por intermédio 

da Secretaria Municipal dos direitos e políticas para as mulheres, pessoa com deficiência, 

raça e etnia.  O convênio tem como finalidade a implementação de Núcleo de atendimento 

da Defensoria Pública no Centro de Referência ao Atendimento à Mulher com prazo de 

vigência de cinco anos. 

 

Nos mesmos termos do convênio com a Prefeitura de Marília, Presidente 

Prudente e Bauru o convênio visa não só uma defesa de direitos nos âmbitos judiciais, mas 

também em âmbito extrajudicial e educação em direitos. O termo não prevê repasse de 

verba pública, cabendo a cada parte arcar com as despesas e ônus e decorrentes de suas 

responsabilidades e competências. 

O atendimento será realizado as quintas feiras, por um defensor público e um 

estagiário, em sistema de rodízio. 

 

XXXV) Prefeitura de Tarumã. 

 

A Defensoria Pública celebrou, em julho de 2009, termo de convênio com a 

Prefeitura de Tarumã com fins de proporcionar assistência jurídica integral e gratuita à 

população carente da cidade no âmbito cível, família e criminal. De acordo com a primeira 

minuta firmada, também deveriam ser dadas orientações jurídicas em outras áreas, como 
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previdenciária, trabalhista, tributária e administrativa. O convênio está em seu terceiro 

termo de aditamento que irá vigorar até 1º de julho de 2013. 

O número de atendimentos mensais a serem realizados é de 60 a 80 

atendimentos de orientação e consulta, 12 a 25 processos iniciais, 10 a 20 defesas e 10 a 15 

recursos. 

Diferentemente dos convênios firmados com outras prefeituras, haverá repasse 

de valores da Defensoria para a Prefeitura de Tarumã. De acordo com o aditamento mais 

recente, a conveniada irá receber a importância mensal de R$ 4.766,00, sendo o total anual 

de R$ 57.192,00, dos quais as despesas referentes ao exercício de 2012 -  R$ 28.596,00 - 

serão provindos do FAJ do orçamento de 2012, enquanto o restante R$ 28.596,00 será 

creditado dos orçamentos-programa do exercício seguinte. O valor recebido será destinado 

para remunerar a equipe de trabalho, que será formada por dois advogados e dois 

estagiários. A contrapartida da entidade se dará através do cumprimento das despesas 

administrativas estimadas em R$ 1.286,00. 

 

O monitoramento do cumprimento das determinações do convênio será de 

responsabilidade da Defensora Pública da Regional de Marília, que receberá mensalmente 

relatório encaminhado pela Prefeitura sobre as atividades desempenhadas e a prestação de 

contas. 

 

XXXVI) Prefeitura de São Paulo. 

  

Com vigência de cinco anos, o termo de cooperação celebrado pela Defensoria 

Pública e a Prefeitura de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Participação 

e Parceria, em fevereiro de 2008, visava implementar oito núcleos de atendimento da 

defensoria pública nos centros e casas de atendimento à mulher na cidade de São Paulo. O 

termo tem vigência por 5 anos. 

 

O termo segue os padrões estabelecidos nos convênios das prefeituras de 

Bauru, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente com fins de proporcionar a 

orientação jurídica extraprocessual, educação em direitos e atuação no âmbito judicial. Não 

há repasses monetários entre os órgãos públicos, devendo cada partícipe arcar com as 

despesas e ônus e decorrentes de suas responsabilidades e competências e quem executará 

as atividades de atendimento previstas nos convênios será a própria Defensoria Pública em 
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plantões duas vezes por semana de duas horas de duração, com um único Defensor 

Público. 

 

O início da atuação será precedido de curso de sensibilização e capacitação em 

direitos das mulheres, relações de gênero, violência doméstica e familiar, atendimento 

humanizado da mulher em situação de violência e Lei Maria da Penha. A programação e o 

conteúdo do curso serão elaborados em conjunto entre as duas partes do convênio. 

 

XXXVII) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo de São 

Paulo. 

 

O termo celebrado em julho de 2012 entre o Governo de São Paulo e a 

Defensoria Pública tem as mesmas pretensões do convênio celebrado pela Prefeitura de 

São Paulo, citado anteriormente, e visa implementar três núcleos de atendimento da 

defensoria pública nos Centros de Referência e Apoio à Vítima, sendo um deles localizado 

em São Paulo, outro em Santos e o terceiro em Campinas, para atendimento de vítimas e 

familiares de vítimas de violência.  A atuação se dará nos eixos de orientação 

extraprocessual, judicial e educação em direitos. O prazo de vigência é de 5 anos. 

 

Este termo não prevê repasse de verbas públicas, sendo que cada parte deve 

arcar com as despesas e ônus decorrentes de suas responsabilidades e competências. Os 

partícipes devem nomear representantes para estabelecerem uma relação inter-institucional 

no decorrer da execução do termo. 

 

Já o termo de cooperação celebrado em setembro de 2012 visava implementar 

núcleos da defensoria público em dez Centros de Integração da Cidadania localizados nas 

regiões de maior concentração de pobreza do Estado. A atuação deve se dar em orientação 

extraprocessual, em âmbito judicial e em educação em direitos. O prazo de vigência é de 5 

anos.  

A Defensoria realizará plantões semanais, com duração de três horas cada, com 

um único Defensor Público por plantão. 

 

Assim como o termo descrito acima, este não prevê repasse de verbas públicas, 

devendo cada partícipe arcar com as despesas e ônus decorrentes de suas responsabilidades 
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e competências. Ademias, ambas as partes devem nomear representantes para 

estabelecerem uma relação inter-institucional no decorrer da execução do termo. 

 

Em agosto de 2007 havia sido celebrado termo semelhante entre essas duas 

instituições. 

 

Há um terceiro termo de cooperação, celebrado em dezembro de 2009, com 

prazo de vigência de um ano, com o objetivo de prestação de atendimento jurídico aos 

beneficiários do Programa Estadual de Proteção a Testemunha (PROVITAS), com os 

mesmos eixos de atuação e sistemática dos convênios mencionados anteriormente. As 

partes devem nomear representantes para estabelecerem uma relação inter-institucional no 

decorrer da execução do termo, que realizarão reuniões trimestrais com o objetivo de 

avaliar o cumprimento do termo e o plano de trabalho, realizar os ajustes necessários, 

elaborar relatórios de atividades conjuntamente a serem apresentados aos representantes 

dos partícipes e ao Conselho Deliberativo do PROVITA. 

 

Não há repasse de recursos financeiros, ficando cada parte responsável pelas 

despesas decorrentes de sua participação no ajuste.  

 

Todos os trabalhos deverão ser devidamente registrados em relatórios 

sintéticos, para fins de informação aos Gabientes da Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania e da Defensoria Pública, trimestralmente.  

 

Ademais, o termo estabelece que os defensores públicos não devem ter acesso, 

em nenhuma hipótese, aos dados ou informações que revelem o local de proteção dos 

beneficiários do PROVITA. 

 

O termo foi aditado em abril de 2011, prorrogando a vigência em mais doze 

meses. 

*** 
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ANEXO I 

 

Instituição/ 

Organização 
Documentos Recebidos 

Data de vencimento do 

último termo de 

convênio/aditamento 

recebido 

OAB 

 Minuta de convênio e plano de trabalho 

celebrados em 2007. 

 Minuta de convênio celebrada em dezembro 

de 2011 e 1º termo de aditamento 

18 de dezembro de 2012 

FUNAP 

 Minuta de convênio celebrada em 2007, 

com 4 termos de aditamento e respectivos 

planos de trabalho 

 Minuta de Convênio celebrada em 2012, 

juntamente com seu plano de trabalho. E, 

enviado posteriormente, 1º termo de 

aditamento com plano de trabalho 

1º de fevereiro de 2013 
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Organização Não 

Governamental I 

 Minuta de convênio celebrado em 2005, e 

quatro termos de aditamento: Do 1º ao 3º 

sem plano de trabalho e 4º com plano de 

trabalho 

 Minuta de convênio celebrado em 2010 com 

plano de trabalho e o 1º termo de 

aditamento com plano de trabalho 

 

Organização Não 

Governamental II 

 Minuta de convênio celebrada em 2007 e o 

1º, 3º, e 5º termos de aditamento com 

respectivos planos de trabalho, e o 4º 

aditamento sem plano de trabalho. Não foi 

disponibilizado o 2º aditamento. 

 Minuta de Convênio celebrada em 2012, 

juntamente com seu plano de trabalho. E, 

enviado posteriormente, 1º termo de 

aditamento com plano de trabalho 

23 de maio de 2013 

Organização Não 

Governamental III 

 Minuta de Convênio celebrada em 2009, 1º 

aditamento sem plano de trabalho, 2º e 3º 

termos de aditamento com respectivos 

planos de trabalho 

13 de fevereiro de 2013 

Organização Não 

Governamental IV 

 Minuta de Convênio celebrada em 2009 

com plano de trabalho e 1º termo de 

aditamento também com plano de trabalho. 

 Minuta de Convênio celebrada em 2011 

com plano de trabalho e 1º termo de 

aditamento também com plano de trabalho. 

 

27 de abril de 2013 

Organização Não 

Governamental V 

 Minuta de Convênio celebrada em 2008 e 

1º, 2º e 3º termos de aditamento, 

respectivos planos de trabalho da minuta e 

dos aditamentos. 

 Termo de rescisão datado de 11 de abril de 

1º de janeiro de 2011 
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2011. 

 

Organização Não 

Governamental VI 

 Minuta de Convênio celebrada em 2008 e 

1º, 2º, 3º e 4º termos de aditamento. Planos 

de trabalho da minuta de convênio e de 

todos os aditamentos. 

 

23 de abril de 2013 

Organização Não 

Governamental VII 

 Minuta de Convênio celebrada em 2010 

com plano de trabalho e 1º e 2º termos de 

aditamento, ambos com os respectivos 

planos de trabalho. 

 

22 de julho de 2013 

Organização Não 

Governamental VIII 

 Convênio 1: Minuta de Convênio celebrada 

em 2008 com plano de trabalho e 1º e 2º 

termos de aditamento, ambos com os 

respectivos planos de trabalho. 

 Convênio 2: Minuta de Convênio celebrada 

em 2010 com plano de trabalho e 1º termo 

de aditamento com plano de trabalho. 

Convênio 1: 20 de junho 

de 2012 

Convênio 2: 09 de 

fevereiro de 2012 

Organização Não 

Governamental IX 

 Minuta de Convênio celebrada em 2010 

com plano de trabalho e 1º termo de 

aditamento com plano de trabalho. 

28 de março de 2012 

Organização Não 

Governamental X 

 Minuta de Convênio celebrada em 2010 

com plano de trabalho. 
1º de outubro de 2011 

Organização Não 

Governamental XI 

 Minuta de Convênio celebrada em 2007 

com plano de trabalho e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 

6º termos de aditamento, ambos com os 

respectivos planos de trabalho. 

5 de fevereiro de 2013 
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 Minuta de Convênio celebrada em 2012 

com plano de trabalho. 

 

Organização Não 

Governamental XII 

 Minuta de Convênio celebrada em 2007 

com plano de trabalho. 
02 de maio de 2008 

Organização Não 

Governamental XIII e 

XIV 

 Minuta de Convênio celebrada em 2011 e 

1º termo de aditamento. Planos de trabalho 

da minuta de convênio e do aditamento. 

29 de agosto de 2013 

Organização Não 

Governamental XV 

 Minuta de Convênio celebrada em 2008 

com Plano de Trabalho. 
31 de Janeiro de 2009 

Organização Não 

Governamental XVI 

 Minuta de Convênio celebrada em 2004 e 

1º, 2º, 3º e 4º termos de aditamento. Planos 

de trabalho da minuta de convênio. 

 Minuta de Convênio celebrada em 2009 e 

1º aditamento, ambos com plano de 

trabalho. 

25 de Maio de 2011 

Organização Não 

Governamental XVII 

 Minuta de Convênio celebrada em 2008 

com plano de trabalho e 1º, 2º, 3º e 4º 

termos de aditamento, todos com os 

respectivos planos de trabalho. 

02 de março de 2013 

Instituição 

Educacional I 

 Minuta de Convênio celebrada em 2009 

com plano de trabalho. 

 Minuta de Convênio celebrada em 2010 e 

1º aditamento, ambos com plano de 

trabalho. 

16 de novembro de 2012 

Instituição 

Educacional II 

 Minuta de Convênio celebrada em 2011 

com Planos de Trabalho. 
16 de novembro de 2012 
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Instituição 

Educacional III 

 Convênio 1 - Minuta de Convênio 

celebrada em 2008 com Plano de Trabalho. 

 Convênio 2 - Minuta de Convênio 

celebrada em 2010 com Plano de Trabalho, 

1 e 2º aditamentos e planos de trabalhos 

respectivos. 

 Convênio 3 - Minuta de Convênio 

celebrada em 2011 e 1º aditamento, ambos 

com Plano de Trabalho. 

Convênio 1: 12 de 

novembro de 2009 

Convênio 2: 05 de 

dezembro de 2012 

Convênio 3: 14 de 

Agosto de 2013 

Instituição 

Educacional IV 

 Minuta de Convênio celebrada em 2007 e 

1º, 2º, 3º e 4º termos de aditamento, bem 

como planos de trabalho da minuta e de 

todos os aditamentos 

 Minuta de Convênio celebrada em 2012 

com plano de trabalho. 

1º de Agosto de 2013 

Instituição 

Educacional V 

 Minuta de Convênio celebrada em 2009 

com plano de trabalho e 1º, 2º e 3º termos 

de aditamento, com respectivos planos de 

trabalho. 

1º de Outubro de 2013 

Instituição 

Educacional VI 

 Minuta de Convênio celebrada em 2012 

com plano de trabalho. 
13 de fevereiro de 2013 

Instituição 

Educacional VII 

 Minuta de Convênio celebrada em 2009 e 

1º aditamento, ambos com plano de 

trabalho. 

10 de setembro de 2011 

Instituição 

Educacional VIII 

 Minuta de Convênio celebrada em 2007 

com plano de trabalho e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 

6º termos de aditamento, com respectivos 

planos de trabalho. 

 Minuta de Convênio celebrada em 2012 

com plano de trabalho. 

3 de setembro de 2013 



 

57 
 

Instituição 

Educacional IX 

 Minuta de Convênio celebrada em 2011 e 

1º aditamento, ambos com plano de 

trabalho. 

10 de outubro de 2013 

Instituição 

Educacional X 

 Minuta de Convênio celebrada em 2010 e 

1º aditamento, ambos com plano de 

trabalho. 

1º de Abril de 2012 

Instituição 

Educacional XI 

 Convênio 1 - Minuta de Convênio 

celebrada em 2009 com plano de trabalho. 

 Convênio 2 - Minuta de Convênio 

celebrada em 2011 e 1º termo de 

aditamento, ambos com plano de trabalho. 

Convênio 1 - 1º de 

dezembro de 2010 

Convênio 2 - 15 de 

fevereiro de 2013 

Município de 

Marília 

 Minuta de Convênio celebrada em 2012 

com plano de trabalho. 
15 de outubro de 2017 

Prefeitura de Bauru  Minuta de Convênio celebrada em 2008. 29 de maio de 2012 

Prefeitura de 

Presidente 

Prudente 

 Minuta de Convênio celebrada em 2010 

com plano de trabalho e 1º e 2º termos de 

aditamento, com respectivos planos de 

trabalho. 

1º de Fevereiro de 2013 

Prefeitura de São 

Carlos e outros 
 Minuta de Convênio celebrada em 2012. 30 de Março de 2014 

Prefeitura de São 

José do Rio Preto 

 Minuta de Convênio celebrada em 2011 

com plano de trabalho. 
17 de Novembro de 2013 

Prefeitura de 

Tarumã 

 Minuta de Convênio celebrada em 2009 

com plano de trabalho e 1º, 2º e 3º termos 

de aditamento, com respectivos planos de 

trabalho. 

1º de Julho de 2013 

Prefeitura de São 

Paulo 

 Minuta de Convênio celebrada em 2008 

com plano de trabalho. 
18 de fevereiro de 2012 

Secretaria da  Convênio 1 - Minuta de Convênio Convênio 1 - 29 de 
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Justiça e da Defesa 

da Cidadania do 

Governo de SP 

celebrada em 2012 com plano de trabalho. 

 Convênio 2 - Minuta de Convênio 

celebrada em 2012 com plano de trabalho. 

 Convênio 3 – Minuta de Convênio 

celebrada em 2009 e 1º aditamento, ambos 

com plano de trabalho. 

Agosto de 2017 

Convênio 2 – 06 de 

Setembro de 2017 

Convênio 3 – 12 de Abril 

de 2012 

.
  


