
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 

ATO NORMATIVO DPG Nº 002, DE 07 DE MARÇO DE 2019.

Cria  a  Comissão  Especial  de  Estudos
Defensorias sobre violência contra a mulher
no Estado do Espírito Santo.

Considerando o disposto no artigo 1º, III, da Constituição de 1988 (CRFB/88), que trata da

dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil enquanto

Estado Democrático de Direito;

Considerando o disposto no artigo 3º, I, da CRFB/88, que prevê como objetivo fundamental

da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária;

Considerando  que  o  Estado  Brasileiro  é  signatário  da  Convenção  Interamericana  para

prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, bem como da Convenção sobre a

eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher;

Considerando os altos índices de violência contra a mulher no Estado do Espírito Santo;

Considerando que o art. 8º, I, da Lei 11.340/06 dispõe que a política de enfrentamento à

violência contra a mulher tem por diretriz a integração da Defensoria Pública com o Poder

Judiciário, o Ministério Público e as áreas de segurança pública, assistência social, saúde,

educação, trabalho e habitação;

Considerando que cabe à Defensoria Pública como função institucional a promoção dos

direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar, conforme art. 4º, XI, da LC

80/94;

Considerando o disposto no art. 7º, I, II e XV, da LCE 55/94;



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 

RESOLVE:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Especial de Estudos Defensorias sobre violência contra a

mulher no Estado do Espírito Santo.

§ 1º - A Comissão prevista no caput será integrada por até 03 (três) Defensoras Públicas,

mediante designação do Defensor Público-Geral do Estado;

§ 2º - A Comissão poderá ser auxiliada por colaboradores externos, mediante indicação do

Defensor Público-Geral do Estado.

Art. 2º - Compete a presente Comissão:

I – Efetuar o levantamento e compilação de dados de violações de direitos das mulheres no

Estado  do  Espírito  Santo  e  produzir  relatório  bimestral  a  ser  apresentado  ao  Defensor

Público-Geral do Estado;

II – Acompanhar os projetos de lei relacionados à temática da proteção e promoção dos

direitos das mulheres;

III  –  Efetuar  estudos,  pesquisas  e  produzir  pareceres  e  petições  para  intervenção  da

Defensoria  Pública  do  Estado do Espírito  Santo  em processos  relativos  ao  controle  de

constitucionalidade,  sempre  que  houver  discussão  referente  aos  direitos  da  mulher,

sobretudo em relação à sua proteção contra violência.

Art. 3 º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 07 de março de 2019.

Gilmar Alves Batista
Defensor Público-Geral


