
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DIO de 06.12.2018

ATO NORMATIVO DPG Nº 016, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

Altera  o  Ato  Normativo  DPG  nº  001/2015
(Dispõe sobre as diretrizes gerais, a instalação e a
composição  dos  Núcleos  Especializados  no
âmbito  da  Defensoria  Pública  do  Estado  do
Espírito Santo).

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições legais,

CONSIDERANDO  ser a Defensoria Pública instituição permanente, essencial à função

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe,  como  expressão  e  instrumento  do  regime

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e

a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de

forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV

do art. 5º e art. 134 da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar Federal n°

80/94 e da Lei Complementar Estadual nº 55/94;

CONSIDERANDO o disposto na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de

Violência contra a Mulher e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar

a Violência contra a Mulher sobre a abolição da violência contra a mulher como condição

indispensável para seu desenvolvimento individual e social;

CONSIDERANDO que incumbe à Defensoria Pública zelar pela primazia da dignidade da

pessoa humana, pela redução das desigualdades sociais e pela proteção de grupos sociais

vulneráveis  e de pessoas vítimas de violência,  tortura,  discriminação ou qualquer outra

forma de opressão;

CONSIDERANDO ser função institucional da Defensoria Pública a defesa dos interesses

individuais e coletivos da mulher vítima de violência doméstica;
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CONSIDERANDO que a Lei 11.340/2006 garante a toda mulher em situação de violência

doméstica  e  familiar  o  acesso  aos  serviços  de  Defensoria  Pública,  em sede  policial  e

judicial, mediante atendimento específico e humanizado;

CONSIDERANDO o elevado índice de violência contra a mulher no Estado do Espírito

Santo, ocupando o 5º lugar nacional no número de feminicídios (de acordo com Atlas da

Violência/2017), em flagrante violação à dignidade da pessoa humana;

CONSIDERANDO a necessidade de atuação estratégica por parte da Defensoria Pública

para  reduzir  as  dificuldades  das  mulheres  em situação  de  violência  de  conhecerem  e

pleitearem a efetivação de seus direitos;

CONSIDERANDO  as  diretrizes  nacionais  frequentemente  apresentadas  tanto  pelo

Colégio de Defensores Públicos Gerais quanto pela Associação Nacional das Defensoras e

Defensores  Públicos  no sentido de consolidação da política  de defesa da mulher  pelas

Defensorias Públicas Estaduais;

R E S O L V E:

Art. 1º. O Ato Normativo DPG nº. 001/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º. ............................................

X – Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher” (NR)

“TÍTULO II - DA PARTE ESPECIAL

 “CAPÍTULO X – DO  NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS
DA MULHER

“Art.  45-A.  O  NÚCLEO  DE  DEFESA  DOS  DIREITOS  DA
MULHER  (NUDEM)  possui  caráter  permanente  e  função
primordial  de  prestar  assistência  jurídica,  integral  e  gratuita,  às
mulheres vítimas de violência em razão do gênero, bem como de
promover  a  defesa  de  seus  direitos,  garantindo-lhes  o  acesso  e
respeito às garantias fundamentais. 

Art.  45-B.  São  atribuições  das/os  Defensoras/es  Públicas/os  em
atuação junto ao NUDEM: 
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I  –  Exercer  a  promoção  e  a  defesa  dos  interesses  individuais,
difusos, coletivos ou individuais homogêneos das mulheres vítimas
de violência em razão do gênero, de forma judicial e extrajudicial,
adotando todas as medidas necessárias à concretização dos direitos;

II - Realizar, nas dependências do Núcleo, atendimento individual
às mulheres vítimas de violência em razão do gênero;

III – Contribuir com o planejamento, elaboração e proposição de
políticas públicas que visem garantir a efetivação dos direitos das
mulheres no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

IV - Promover e realizar campanhas educativas de prevenção da
violência  em  razão  do  gênero,  voltadas  ao  público  escolar  e  à
sociedade em geral, buscando a difusão da Lei n. 11.340/2006 e
dos instrumentos de proteção aos direitos das mulheres; 

V – Representar a Defensoria Pública em eventos cujas temáticas
sejam trabalhadas pelo NUDEM; 

VI  –  Participar  da  capacitação  de  agentes  públicos  sobre  as
temáticas trabalhadas pelo NUDEM;

VII – Atuar em defesa dos interesses da mulher vítima de violência
doméstica e familiar, em sede policial e nos processos que tramitam
perante  os  Juizados  da  Violência  Doméstica  e  Familiar,  nos
procedimentos de medidas protetivas e, quando necessário, como
assistente da acusação, nos processos criminais;

VIII – Representar junto aos Sistemas Internacionais de Proteção
dos Direitos Humanos em caso de violação dos direitos da mulher,
propondo as medidas cabíveis;

IX  –  Acompanhar  e  fiscalizar  a  atuação  das  instituições  de
abrigamento de mulheres em situação de vulnerabilidade, visando
assegurar  às  abrigadas  o  exercício  dos  direitos  e  garantias
individuais; 

X – Prestar assessoria às/os Defensoras/es Públicas/os e a outros
núcleos através da remessa de informações técnico-jurídicas, sem
caráter vinculativo, ligadas aos direitos da mulher;

XI – Realizar e estimular, em colaboração com as coordenações, o
intercâmbio  permanente  entre  as/os  Defensoras/es  Públicas/os,
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objetivando  o  aprimoramento  das  atribuições  institucionais  e  a
uniformidade  dos  entendimentos  ou  teses  jurídicas  no  que  diz
respeito aos direitos da mulher; 

XII – Fornecer subsídios aos órgãos de planejamento da Defensoria
Pública  quanto aos recursos  humanos e  materiais  necessários  ao
cumprimento pleno das atribuições desta Instituição na defesa dos
direitos da mulher; 

XIII  –  Estabelecer  articulação  com  núcleos  especializados  ou
equivalentes de outras Defensorias Públicas na área de defesa dos
direitos  da  mulher  para  definição  de  estratégias  comuns  em
assuntos de âmbito nacional e para intercâmbio de experiências;

XIV – Realizar e estimular  o intercâmbio da Defensoria Pública
com entidades públicas e privadas ligadas à área dos direitos da
mulher; 

XV  –  Disponibilizar  informações  sobre  a  rede  de  atendimento
existente para a mulher em situação de violência; 

XVI  -  Representar  a  Instituição  perante  conselhos,  grupos  de
trabalho,  comitês  e  demais  espaços  colegiados,  mediante
designação da/o Defensora/o Pública/o Geral do Estado. 

Parágrafo  único.  Fica  o  NUDEM  vinculado  à  Coordenação  de
Direitos Humanos da Defensoria Pública do Espírito Santo, para
efeitos  de  apoio,  assessoramento  e  definição  de  estratégias  de
trabalho.” (NR)

Art. 2º. Este ato normativo entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições anteriores.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2018.

SANDRA MARA VIANNA FRAGA

DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


