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CONCURSO DE PRÁTICAS EXITOSAS

A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 
MUNICIPAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA, NO CONTEXTO DAS 
OCUPAÇÕES DAS ESCOLAS PELO MOVIMENTO SECUNDARISTA DE 2016 

   

HUGO FERNANDES MATIAS  
VIVIAN SILVA DE ALMEIDA 

 

 1 - RESUMO DO CASO E METODOLOGIA EMPREGADA

Trata-se de situação problema ocorrida durante o movimento, de contexto nacional, de ocupação das escolas por 
estudantes secundaristas.  

Os estudantes se mobilizaram para a ocupação de unidades de ensino em todo o país, em protesto contra a  
reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promovida pelo governo federal, prevista na Medida Provisória  
n.º 746/16, bem como contra a PEC 241, atual 55, conhecida como a PEC dos gastos públicos.

https://www.facebook.com/ocupaalmirante/?ref=br_rs
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As ocupações ocorreram de forma pacífica e encontraram apoio de membros da comunidade, de entidades defen-
soras de direitos humanos, de pais e responsáveis, de professores e funcionários das escolas. 

Especificamente no contexto do Estado do Espírito Santo, o movimento de ocupações das escolas teve início em 
21 de outubro de 2016. Foram mais de 60 escolas ocupadas em todo o Estado, não sendo possível mensurar o número de 
estudantes envolvidos. O movimento de secundaristas refletiu o desejo de maior participação democrática que emerge no 
Estado Brasileiro. 

Tendo em conta que a Defensoria Pública é responsável pela promoção de direitos humanos, bem como de direitos 
fundamentais de crianças e adolescentes, fruto e instrumento do Estado Democrático de Direito, e integrante da rede de 
proteção dos direitos das crianças e adolescentes, ao terem início as ocupações das primeiras escolas capixabas, a instituição 
não se omitiu diante de seu papel constitucional ao ser acionada pelos integrantes de diversos movimentos sociais.  

No mesmo dia, foi produzida, pelas Coordenações de Direitos Humanos e de Infância e Juventude, Nota Recomen-
datória às Secretarias de Segurança Pública e de Educação, indicando a adoção do diálogo e da via extrajudicial para resolu-
ção da situação posta. O documento que foi entregue diretamente ao Secretário de Educação, ocasião em que a Defensoria 
Pública se colocou à disposição para realização de processos de mediação. 

Logo em seguida, os Defensores Públicos passaram a visitar as unidades de ensino para verificar as condições das 
ocupações; para prestar informações a respeito de direitos e deveres tanto aos adolescentes, quanto a seus pais e responsá-
veis; para estabelecer canal de recebimento de denúncias de violações de direitos; e para que a Instituição pudesse auxiliar 
a implementação de processo dialógico entre estudantes e o Poder Público.  

 Ocorreram diversas atividades, onde os Defensores Públicos discutiram junto aos adolescentes os seus direitos e 
deveres, auxiliando na construção da cidadania dos mesmos. Dentre outros, foram abordados temas referentes à Defensoria 
Pública, à consolidação de processos democráticos de participação, à educação, às responsabilidades pela prática de atos 
infracionais e o contexto da socioeducação no Brasil.  

Atuação da Defensoria Pública na E.E.E.F.M. Almirante Barroso.
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Para orientar os estudantes a exerceram de forma legítima o direito a manifestação, a Defensoria Pública elaborou 
documento contendo recomendações possíveis de serem observadas pelos ocupantes, disponibilizado através do site e 
facebook institucional da Defensoria Pública: 

Tal estratégia auxiliou na prestação de orientação jurídica, por parte dos Defensores Públicos, mesmo quando 
a presença física em alguma escola não era possível, já que o número de unidades ocupadas crescia vertiginosamente. 

A atuação da Defensoria Pública pautou-se na compreensão quanto a complexidade dos direitos envolvidos, em 
busca da prevenção a embates que culminassem com lesões físicas e psíquicas às partes envolvidas.  

A Nota Recomendatória direcionada aos estudantes, objetivou, portanto, informar quanto aos seus direitos e de-
veres, bem como para evitar o estabelecimento da conflituosidade entre os atores sociais que extrapolasse a legitimidade 
da manifestação. 

A Defensoria Pública também auxiliou na mediação entre os estudantes, os diretores das escolas e as Secretarias 
de Educação e de Direitos Humanos.  

Pleitos dos secundaristas de melhoria das escolas, por exemplo, foram apresentados pela instituição em busca da 
preservação do processo dialógico. Avanços imediatos foram verificados durante o processo das ocupações, ao ser identi-
ficada violação a direitos básicos dos ocupantes (como acesso a água, alimentação, luz, espaço coberto para permanência).  
E frutos destas tratativas puderam ser identificados posteriormente, como a consolidação de eleições para grêmios estudantis 
onde ainda não havia sua instalação.  
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Além disso, a atuação da Instituição também se deu no campo judicial, através da propositura de diversas medidas 
judiciais no bojo de ações já deflagradas pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com o Governo Estadual; e através 
do ajuizamento de demandas próprias, sempre visando a compreensão dos diversos direitos envolvidos e zelando pela 
observância dos direitos humanos. 

Destaque para a ação civil pública da Defensoria Pública em relação ao movimento de ocupação da Secretaria 
Estadual de Educação, localizada no Município de Vitória.  

No dia 18 de novembro, sexta-feira, os alunos e ocupantes da SEDU ficaram expostos à chuva e vento, o que trouxe 
prejuízos de ordem física e psicológica a vários estudantes; alguns adolescentes desmaiaram e tiveram que ser conduzidos 
para o hospital. Além disso, os ocupantes reclamam de falta de condições sanitárias para suas necessidades básicas.  

Diante disso, a Instituição ajuizou ação requerendo a disponibilização de banheiros aos estudantes, bem como local 
para pernoite para fins de proteção contra chuva e frio. Requereu, ainda, a fixação de multa de R$ 1.0000,00 (mil reais) por 
dias de descumprimento da decisão.1, 2 

Traçados o contexto e o panorama da atuação defensorial, o recorte utilizado como exemplo de atividade exitosa 
e de litigância estratégica está relacionado a período pré-eleitoral e à mediação realizada pela Instituição, que permitiu a 
ocorrência das eleições concomitantemente ao movimento dos estudantes secundaristas. 

Conforme fora dito, as ocupações no Estado do Espirito Santo tiveram início no dia 21/10/2016, sexta-feira. O segun-
do turno das eleições municipais estava previsto para o dia 30/10/2016, último domingo do mês. E muitas escolas ocupadas 
(em menos de uma semana já passavam de 50 o número de unidades estaduais e municipais palco das reivindicações 
estudantis) constituíam zonas eleitorais.  

Com base neste argumento, o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Direitos Humanos, argumentava junto 
aos estudantes sobre a necessidade de desocupação das escolas, por necessidade de utilização do espaço pela Justiça Eleitoral.  

Neste ínterim, a Defensoria Pública, através das Coordenações de Direitos Humanos e de Infância e Juventude, 
reuniu-se com magistrado integrante da Justiça Eleitoral, para apresentar o panorama das ocupações, já que havia a com-
preensão equivocada de que os estudantes possuiriam o intento de obstar a ocorrência das eleições. Igualmente, o encontro 
foi fundamental para que a Defensoria Pública alcançasse informações quanto às zonas eleitorais ocupadas e quanto às 
necessidades do pleito eleitoral.  

Em seguida, o Defensor Público Geral representou a instituição em reunião com o presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral. Aliás, importante consignar que o convite para que o Defensor Público Geral participasse desta reunião foi conse-
quência dos diálogos iniciados pelos Coordenadores de Direitos Humanos e de Infância e Juventude com a justiça eleitoral, 
conforme descrito anteriormente. 

Na ocasião, além dos membros da Justiça Eleitoral, estavam presentes Secretários Estaduais de Governo e membros 
do Ministério Público Federal, todos defendendo a necessidade de ação de reintegração de posse para que o processo eleito-
ral ocorresse. Para deslegitimar o movimento, informações inverídicas quanto a depredação do patrimônio e quanto ao uso 
abusivo de drogas, por exemplo, haviam sido repassadas, mas sem que qualquer trabalho de campo tivesse sido realizado.  

1 https://www.facebook.com/ESNINJAES/posts/1155627331139857. 
2 Embora a Defensoria Pública não tenha obtido decisão favorável a notícia de deflagração de processo coletivo fomentou uma atuação mais ativa da secretaria 
de direitos humanos do Estado em relação à tutela da dignidade humana dos ocupantes da Secretaria de Educação. 
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Contudo, com base nas atividades executadas pelos Defensores Públicos (e relatadas em procedimento adminis-
trativo instaurado para este fim), ao ser concedida a palavra ao Defensor Público Geral, o mesmo apresentou o panorama 
das ocupações pela Defensoria Pública e defendeu, com segurança, a possibilidade de realização do processo eleitoral nas 
escolas, sem interferência na manifestação legítima dos estudantes. Sugeriu-se a abertura do diálogo entre a justiça eleitoral 
e o movimento secundarista, mediado pela Defensoria Pública. 

As Coordenações de Infância e Juventude e de Direitos Humanos, com o auxílio de integrantes dos núcleos defen-
soriais e da sociedade civil que também acompanhavam as ocupações, reuniram-se com estudantes das primeiras escolas 
ocupadas e que exerciam certa liderança em relação às demais, momento em que alguns representantes foram escolhidos 
para diálogo com o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral e com alguns membros da Justiça Eleitoral. O encontro ocorreu 
na sede do TRE e motoristas da Defensoria Pública realizaram o deslocamento dos secundaristas entre as escolas e o local 
da reunião3.  

3 http://g1.globo.com/espirito-santo/eleicoes/2016/noticia/2016/10/eleicoes-acontecem-domingo-em-todas-escolasocupadas-no-es.html. 
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 Novamente, a Defensoria Pública defendeu a possibilidade de compatibilizar os dois interesses em questão, pro-
pondo a realização do processo eleitoral e a manutenção dos ocupantes. Termos e condições foram estabelecidos neste 
sentido, conforme ata lavrada na ocasião.  

As Coordenações de Direitos Humanos e de Infância e Juventude da Defensoria Pública, igualmente com apoio de 
membros dos núcleos defensoriais e de integrantes da sociedade civil, visitaram os colégios eleitorais esclarecendo a impor-
tância do acordo e de seu cumprimento pelos estudantes. Na ocasião, eram executadas verdadeiras atividades de educação 
em direitos, contribuindo de forma direta para o processo de formação dos adolescentes envolvidos. 

Alguns juízes eleitorais realizaram visitas a escolas vinculadas a suas respectivas zonas, para o estabelecimento de 
pacto com os estudantes, o que também contou com o auxílio da Defensoria Pública para intermediar o diálogo.  

Importante ressaltar que num primeiro momento houve uma espécie de conflito entre os estudantes que não 
se sentiram legitimados pelo grupo presente no TRE. Tal situação demandou muita articulação da DPES com entidades de 
estudantes que estavam organizando o movimento no Estado do Espírito Santo. 

Além disso, a Defensoria Pública Estadual continuou a sustentar na mídia a necessidade e validade do acordo como 
forma de fomentar mais estudantes a aderirem às disposições da avença. 

Uma vez efetuada articulação com as entidades secundaristas, o acordo começou a ser divulgado via redes sociais, 
v.g. whatsapp, de modo que os muitos alunos começaram a aderir a seus termos. Mas agora havia um detalhe: os estudantes 
passaram a solicitar a presença de Defensores Públicos junto as escolas como condição para adesão ao pacto. 

Foi interessante observar o intenso deslocamento de Defensores Públicos dias antes da eleição, nas comarcas de 
Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória. 

Inclusive, em Cariacica um grupo de alunos de um bairro afastado disse que não assinaria o acordo com o Juiz e a 
Promotora enquanto a Defensoria Pública não se fizesse presente – algo inimaginável em outros tempos. 

Ocorre que o Ministério Público Federal ainda não tinha se convencido da segurança no que tange à realização das elei-
ções na Região Metropolitana de Vitória, uma vez que nem todas as escolas tinham aderido formalmente ao acordo com o TRE. 

Vale frisar que o segundo turno das eleições ocorreria no domingo dia 30 de outubro de 2017, ressaltando-se a 
presença de um feriado na sexta-feira dia 28.  

Assim, mesmo com a expansão do acordo estávamos diante de pelo menos 02 (dois) dias sem a força de trabalho 
dos Defensores Públicos em sua integralidade. Por isso, precisamos contar com o apoio dos colegas à disposição.  

Na sexta, dia 28, veio à informação de que o Ministério Público Federal havia ajuizado ação coletiva solicitando a 
desocupação das escolas. Contudo, a Defensoria Pública continuou firme na posição de reforçar a necessidade dos acordos 
entre estudantes e Justiça Eleitoral. 

Pela manhã, a Coordenação da Infância e membros da Defensoria Pública Cível de Serra se dirigiram a escolas do 
Município de Cariacica4 e, após, à sede da Defensoria Pública da União em Vitória.

4 Somente foi necessária a modificação de poucos locais de votação na Comarca de Cariacica. 
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No período da tarde, a Coordenação da Infância e Juventude e o Núcleo de Direitos Humanos se dirigiram às escolas 
do Município de Serra que ainda não tinham aderido ao acordo.  

Pelo grupo de whatsapp, alguns magistrados se mostravam desconfortáveis com as dificuldades de estabilização 
das escolas de Serra, bem como com novas ocupações.  

O então Defensor Público Geral, também por meio do aplicativo, passava coordenadas, bem como tentava trans-
mitir aos juízes a tranquilidade decorrente da atuação dos Defensores Públicos na Comarca. 

Por volta de 18hs houve a notícia de que os magistrados da Justiça Eleitoral da Região Metropolitana de Vitória 
estavam reunidos para decidir acerca da liminar pedida pelo MPF.  

Consciente desse ambiente a Defensoria Pública tentava através do Defensor Público Geral do Estado, do Coorde-
nador da Infância e Juventude e de um membro do Núcleo de Direitos Humanos contemporizar com o Poder Judiciária a 
possibilidade de se estabilizar o Município de Serra. 

Por volta de 19 horas os Defensores Públicos ainda estavam dialogando com alunos quando veio à notícia de nova 
ocupação. De inopino se colocaram à disposição para articular com os alunos. 

Na sequencia surgiu na mídia a notícia do indeferimento da liminar da ação do Ministério Público Federal.   

Tal decisão corroborou a postura até então executada pela DPES sempre primando pelo diálogo e conciliação.  
Eis um print da notícia no site do jornal A GAZETA5: 

 

 

5 http://www.gazetaonline.com.br/cbn_vitoria/reportagens/2016/10/pedido-de-desocupacao-de-escolas-e-indeferido-notre-1013990702.html 
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Após a Defensoria Pública ainda se deslocou para uma última escola na qual os alunos foram muito solícitos e 
entenderam bem a posição da Defensoria Pública em relação ao acordo com a Justiça Federal. 

Em suma: Através de contato direito com os juízes eleitorais e com os estudantes secundaristas, a Defensoria  
Pública assegurou a ocorrência e efetividade do diálogo e auxiliou na formulação de ajustes entre as partes e no cumpri-
mento de seus termos.  

Poucos foram os locais em que houve a necessidade de transferência de colégios eleitorais6: 

Como resultado, as eleições ocorreram tranquilamente no dia 30/10/2016, sem quaisquer intercorrências, demons-
trando que o diálogo é a via democrática e ideal para prevenir conflitos e garantir a conciliação dos direitos.  

6 http://g1.globo.com/espirito-santo/eleicoes/2016/noticia/2016/10/dez-colegios-eleitorais-sao-transferidos-na-grandevitoria.html 
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Vale frisar que não foram registradas ocorrências envolvendo os alunos ocupantes de escolas7: 

   

 2 - RESUMO DA AÇÃO E/OU MEDIDAS JUDICIAIS; EXTRAJUDICIAIS E/OU POLÍTICAS ADOTADAS 

Pela situação descrita anteriormente, podemos apontar como medidas extrajudiciais e políticas adotas pela  
Defensoria Pública: 

• Estabelecimento de contato com o Poder Público e acompanhamento das ocupações pelos estudantes secunda-
ristas, para auxiliar na implementação de processo dialógico; 

• Prestação de orientação quanto aos direitos e deveres de todos os atores envolvidos no processo (estudantes, pais, 
funcionários, professores, Poder Público); 

• Reuniões com membros da Justiça Eleitoral; 

7 http://g1.globo.com/espirito-santo/eleicoes/2016/noticia/2016/10/nao-houve-ocorrencias-em-escolas-ocupadas-no-essegundo-o-tre.html 
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• Reuniões com estudantes secundaristas; 

• Reuniões com entidade responsáveis pelo movimento secundarista no Estado do Espírito Santo; 

• Articulações e atividades em conjunto com Conselhos Tutelares de diversos Municípios da Grande Vitória, como 
Vitória e Cariacica; 

• Articulações e atividades com o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente – CRIAD/ES; 

• Mediação em reunião para estabelecimento de acordo entre os estudantes secundaristas e a Justiça Eleitoral,  
na sede do Tribunal Regional Eleitoral; 

• Mediação em reuniões para formalização de acordos entre estudantes secundaristas e juízes eleitorais, junto aos 
colégios ocupados; 

• Visita aos colégios eleitorais ocupados, em conjunto com a sociedade civil organizada, para o esclarecimento quanto 
ao acordo formulado com o TRE e a importância de seu cumprimento para manutenção das ocupações; 

• Atuação em ações já deflagradas pelo Ministério Público Estadual, em conjunto com o Governo Estadual; [

• Ajuizamento de demandas próprias, sempre visando a compreensão da complexidade dos diversos direitos envol-
vidos e zelando pela observância dos direitos humanos. 

 3- PARCEIROS ENVOLVIDOS

Os Coordenadores de Direitos Humanos e de Infância e Juventude foram os responsáveis pela condução das ativi-
dades, que contaram com o auxílio dos Defensores Públicos do Núcleo de Direitos Humanos, do Núcleo de Infância e Juven-
tude e do Núcleo de Habitação e Moradia. 

Além disso, pudemos contra com o apoio de conselheiros tutelares dos Municípios de Vitória e Cariacica, bem como 
de membros do Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, em relação aos quais vale frisar os emprenho de sua diretoria. 

Importante ainda o apoio dos Defensores Públicos da União, bem como dos membros da Justiça Eleitoral do Estado 
do Espírito Santo, cuja sensibilidade foi muito relevante para o bom resultado da atuação da DPES. 

Vale destacar ainda a participação de militantes da sociedade civil organizada,  fóruns e coletivos, parceiros em  
diversas atividades defensorias na promoção de direitos de crianças e adolescentes, bem como de direitos humanos em geral. 

 4 - RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS. 

Como resultado direto, podemos apresentar o indeferimento da liminar em ação de reintegração de posse proposta 
pelo Ministério Público Federal, cujo objeto era a desocupação das escolas, pela Justiça Eleitoral, que confiou nas informações 
que foram fornecidas pela Defensoria Pública, culminando com a realização de acordo entre as partes envolvidas.  

O segundo turno das eleições ocorreu tranquilamente no dia 30/10/2016, sem quaisquer intercorrências, com a 
manutenção do movimento de ocupação das escolas. 
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Além disso, a instituição também contribuiu para que as ocupações e desocupações ocorressem de forma pacífica, 
sempre zelando pela fiel observância aos direitos humanos. 

 5 - BENEFÍCIOS INSTITUCIONAIS ALCANÇADOS  

• Protagonismo da Defensoria Pública do Espírito Santo no processo de mediação entre a Justiça Eleitoral e os  
estudantes secundaristas para ocorrência do segundo turno das eleições municipais, em escolas ocupadas pelo 
movimento; 

• Reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública na defesa do Estado Democrático de Direitos; 

• Destaque para Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na mediação entre os diversos atores envolvidos e 
na defesa dos direitos humanos; 

• Aproximação entre a Defensoria Pública e a sociedade capixaba; 

• Aumento da interlocução entre a Defensoria Pública e a sociedade civil organizada; 

• Divulgação das atividades atribuídas constitucionalmente e desempenhadas pela Defensoria Pública; 

• Desenvolvimento de atividades de educação em direitos junto aos estudantes secundaristas, propiciando o desen-
volvimento da cidadania dos mesmos; 

• Reconhecimento formal do Tribunal Regional Eleitoral em forma de congratulações à Defensoria Pública pela  
realização pacífica do 2º turno das eleições no Estado do Espírito Santo8. 

 6 - RECURSOS ENVOLVIDOS 

Para o êxito das atividades foi fundamental a articulação política implementada pelo então Defensor Público Geral 
do Estado; a organização e desenvolvimento de atividades pelos Coordenadores de Infância e Juventude e de Direitos Huma-
nos; o apoio prestado pelos Defensores Públicos de Núcleos Especializados da Defensoria Pública, notadamente dos Núcleos 
de Direitos Humanos, Infância e de Moradia; dos Defensores Públicos em Geral; o engajamento de servidores e estagiários da 
DPES; a disponibilidade de carros e motoristas para deslocamento dos Defensores e estudantes; o setor de comunicação da 
Instituição; computadores, smartphones, muito tempo e dedicação. 

 

 

 

 

 

 

 
8 Anexo I. 
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 ANEXO I 

 


