
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PORTARIA Nº ____ / DE 20 DE JANEIRO DE 2020

EMENTA:  Solicitação  do  Movimento  Negro
Unificado para análise de ampliação de reserva
de cotas em concursos públicos em ampliação a
integração social estabelecida pela Lei Estadual
11.094/2020.

A  DEFENSORIA PÚBLICA DO  ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  através  de  seu Núcleo
Especializado  de  Direitos  Humanos,  vem  respeitosamente  se  manifestar  nos  seguintes
termos:

Considerando o  envio  de  solicitação  do  Movimento  Negro  Unificado  para  que  a
Defensoria  Pública  avalie,  dentro  de  suas  funções,  caminhos  jurídicos  para  estender  a
legislação  de  cotas  para  os  municípios  do  Estado  do  Espírito  Santo,  a  exemplo  do  que
estabelecido pela Lei Estadual nº 11.094/2020 e, ainda, as leis Municipais de Vitória – Lei nº
8.757/14, Vila Velha – Lei nº 6.131/2019, Viana – Lei nº 2.724/2015, Serra e Cariacica – Lei nº
6.963/2015;

Considerando o disposto no ar go 3º, I,  da Cons tuição de 1988,  que prevê como
obje vo fundamental da República Federa va do Brasil a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária, e, ainda, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;

Considerando o  disposto  no  ar go  4º,  VIII,  da  Cons tuição  de  1988,  que  prevê  o
repúdio ao racismo como um dever de suas relações Internacionais e Domés cas;

Considerando ser dever Cons tucional da Defensoria Pública de efetuar a promoção
integral  individual  ou  cole va  dos  direitos  humanos  dos  necessitados,  judicial  ou
extrajudicialmente, conforme art. 134 da CF/88;

Considerando que  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  55/94  descreve  ser  dever  da
Defensoria Pública prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos
os graus, bem como promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos li gios (art. 1-c);

Considerando que  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  55/94  confere  amplo
comportamento a vo da Ins tuição para promover ação civil pública e todas as espécies de
ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, cole vos ou individuais
homogêneos  quando  o  resultado  da  demanda  puder  beneficiar  grupo  de  pessoas
hipossuficientes  e,  ainda,  promover  a  mais  ampla  defesa  dos  direitos  fundamentais  dos



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

necessitados, abrangendo seus direitos individuais, cole vos, sociais, econômicos, culturais e
ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada
e efe va tutela (art. 1-c);

Considerando que  a  Lei  Complementar  Estadual  nº  55/94  e  Lei  Complementar
Nacional 80/94 garante aos membros da Defensoria Pública a possibilidade de requisitar de
qualquer  autoridade  pública  ou  de  seus  agentes  exames,  cer dões,  perícias,  vistorias,
diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias
ao exercício de suas atribuições (art. 55 da LC 55/94 e art. 128 LC 80/94)

Considerando o  princípio  Cons tucional  da  eficiência,  insculpido  no  art.  37  da
Cons tuição de 1988;

Considerando o baixo quan ta vo de Defensores Públicos no âmbito da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, que impossibilita a designação de Defensores para se
dedicarem exclusivamente sobre a matéria em questão;

Considerando que o ato norma vo nº 450, de 16 de junho de 2015 da Defensoria
Pública Geral, publicado no diário oficial de 17 de junho de 2015, cria o Núcleo de Direitos
Humanos no âmbito da Ins tuição;

Considerando que  Núcleo  de  Direitos  Humanos  da  Defensoria  Pública  tem  por
atribuição,  entre  outras,  as  seguintes  responsabilidades:  01 -  Propor  medidas  judiciais  e
extrajudiciais,  para a tutela  de interesses  individuais,  individuais homogêneos, cole vos e
difusos,  e  acompanhá-las,  sem prejuízo  da  atuação do  Defensor  Natural;  02 -  Realizar  e
es mular o intercâmbio com en dades públicas e privadas;  03 - Prestar assessoria e apoio
aos órgãos de atuação e de execução da Defensoria Pública do Estado;  04 -  Apresentar e
acompanhar propostas de elaboração, revisão e atualização legisla va afetas à sua área de
especialidade; 05 - Contribuir no planejamento, elaboração e proposição de polí cas públicas
que visem a erradicar a pobreza e a marginalização e a reduzir as desigualdades sociais; 06 -
Instaurar Procedimento de Apuração de Violação de Direitos Humanos (PAVDH), de o cio ou
quando ver conhecimento de violação dos direitos humanos de qualquer pessoa e en dade
pública ou privada, bem como adotar as medidas extrajudiciais e judiciais necessárias à tutela
individual e cole va dos direitos e garan as fundamentais das respec vas ví mas e grupos
sociais vulneráveis;  07 - Interpelar, por qualquer forma admi da em Direito, os organismos
policiais  e  as  en dades  do  poder  público  e  da   sociedade  civil  com atribuições  afetas  à
proteção  dos  direitos  humanos,  informando  quanto  à  violação  de  direitos  humanos  e
solicitando,  se  for  o  caso,  a  adoção  das  providências  per nentes;  08 -  Ajuizar  ações  de
reparação de danos,  cole vas  ou individuais,  em favor de  ví mas de violação de direitos
humanos;  08  -  Encaminhar  às  autoridades  competentes  no ficações  sobre  violações  de
direitos humanos, solicitando as providências cabíveis ou propondo medidas per nentes no
âmbito de suas atribuições; 09 - Acionar as Cortes Internacionais em caso de grave violação
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de direitos humanos;  10 - Realizar audiências públicas com as comunidades envolvidas em
conflitos com ocorrência, ou risco de ocorrência, de violações de direitos humanos;  

RESOLVE:

PROCEDER  A  ABERUTRA  DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  em  defesa  dos  direitos
relacionados a comunidade negra, em especial da análise de integração social por meio de
concurso público junto aos Entes Federa vos Municipais,  bem como outras  medidas  que
sejam  per nentes  na  defesa  desse  grupo,  em  estrito  cumprimento  dos  comandos
Cons tucionais, e, consequentemente, determinar: 

01 –  O  recebimento  e  autuação  da  presente  Portaria,  postulando-se  número  de
registro junto ao Setor de Protocolo;

02 – A juntada de documentos levantados até o momento;

03 –  Considerando  as  solicitações  da  comunidade  negra,  por  meio  do  Movimento
Negro Unificado, se deu por meu de e-mail encaminhado junto a 3º Defensoria Fazendária de
Vitória, tendo o Defensor Público designado para a atribuição se colocado à disposição para
auxiliar a Coordenação de Direitos Humanos e o Núcleo de Diretos Humanos nesta demanda,
entendo por  encaminhar  os  autos,  após regular  autuação e numeração,  para  o Defensor
Público Phelipe França Vieira, responsável pela 3º Defensoria Fazendária de Vitória de forma
a cumprir as seguintes diligências: 

(a) que sejam levantadas informações a respeito de legislações integra vas da
comunidade negra no âmbito de todos os Municípios do Estado do Espírito Santo; 

(b) em obtendo as informações desejadas, que seja procedida a compilação das
informações; 

(c) que proceda a minuta de documentos extrajudiciais e legais para avaliação da
Coordenação de Direitos Humanos e o Núcleo de Diretos Humanos;

Cumpridas as diligências, voltem-se os autos conclusos para novas deliberações.

HUGO FERNANDES MATHIAS 
Defensor Público

Coordenador de Direitos Humanos 
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