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MENSAGEM DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL
A nossa gestão (2019-2021) foi marcada por desafios diversos e,
acima de tudo, pela superação constante de um time que realiza
e faz a diferença. Alcançamos resultados recordes frente ao
cenário que enfrentamos, com menor disponibilidade de tempo
para fazer o que era preciso ser feito. Registramos recordes em
vários indicadores, alterando a cultura administrativa da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, refletindo a
essência da razão de ser da Instituição, que integra pessoas,
amplia talentos, engaja parceiros e constrói o futuro, zelando
pelas camadas mais vulneráveis da nossa sociedade.

VALORIZAÇÃO
Não poupamos esforços para buscar a valorização da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo, premissa inegociável de
nossa gestão. É inegável que a Defensoria Pública do Estado do
Espírito Santo passou a ser uma instituição que participa da
construção de uma sociedade mais justa e igualitária, opinando a
respeito das decisões que possam ter influência sobre a vida das
pessoas.

PLANEJAMENTO
Qualquer ação baseada em um plano definido tem maior chance
de sucesso do que o esforço de natureza aleatória e
desorganizada. É impossível haver liderança capacitada sem
esforço organizado.
Para administrar a Defensoria Pública nos últimos 02 (dois) anos,
adotamos os seguintes passos:
a. Traçamos o objetivo definido;
b. Criamos um plano para alcançar o objetivo;
c. Agimos continuamente para a realização do plano;
d. Fizemos alianças objetivando conseguir a cooperação de
pessoas na realização do plano;
e. Agimos institucionalmente o tempo todo por iniciativa própria.
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MUDANÇA DA CULTURA INSTITUCIONAL
Criamos institucionalmente, em nossa cultura, os elementos que
nos conduziram nestes últimos dois anos, permitindo chegar
aonde estamos e com os quais continuaremos traçando a nossa
história.
Organizamos nossas crenças nas ações que conduzem a
narrativa deste Relatório de Gestão e traduzem nossa capacidade
de antecipar cenários, desenvolver pessoas, criar oportunidades e
integrar cada vez mais o núcleo com poder de decisão no Estado
do Espírito Santo.

PARCERIA
“Cooperação e amizade são dois bens que não se pode
possuir antes de dar”.
Napoleon Hill

Com o plano de ação traçado, o maior desafio foi buscar parcerias
dentro e fora da instituição que cooperassem e trabalhassem em
equipe. Vamos reconhecer que uma instituição como a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo não poderia levar
a cabo a sua vasta missão constitucional sem o trabalho em
equipe.
A execução do nosso planejamento foi movida por um grupo de
pessoas que coordenaram seus esforços em espírito amigável
trabalhando juntas por um objetivo comum.

INOVAÇÃO
A fim de identificar novas possibilidades de crescimento no
médio e longo prazo, criamos a Defensoria 4.0, um projeto de
inovação, que facilitará o acesso à Justiça dos usuários dos nossos
serviços.
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RESULTADOS
O empenho em tudo o que fizemos resultou na melhoria do
atendimento, bem como na qualidade serviços que ofertamos.
Para os nossos usuários oferecemos tecnologia associada ao
melhor atendimento humano. O objetivo é fazer com que os
nossos assistidos tenham a sensação de saírem de nossos núcleos
melhores do que entraram.
Em 2019 ampliamos o atendimento da Defensoria Pública e em
2020, mesmo diante da maior crise sanitária mundial,
alcançamos números elevados de atendimentos e serviços
prestados à população capixaba.

FUTURO
Nossos resultados acompanham os sinais emitidos pela
população que, cada vez mais, exige melhoria na prestação dos
serviços públicos, o que nos mantém focados a continuar
garantindo ao cidadão o mais amplo acesso à Justiça.
Portanto, com passos firmes e decididos, seguiremos lutando
pela ampliação dos nossos serviços e zelando pelos diretos da
população vulnerável.
A todos, somos gratos pela parceria e cooperação.
Muito obrigado e boa leitura.
Gilmar Alves Batista
Defensor Público-Geral do Estado do Espírito Santo
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“Se você quer um trabalho executado sem demora e bem feito,
peça para um homem ocupado. O homem ocioso conhece uma
profusão de desculpas e subterfúgios.”, Napoleon Hill.
PLANEJANDO O FUTURO

Para garantir o acesso integral e gratuito à justiça aos capixabas
foi preciso planejamento e organização. Essa foi a premissa da
Gestão 2019-2021, que iniciou sua caminhada rumo à
modernização e ampliação do atendimento da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo com a elaboração do
Planejamento Estratégico 2019-2023. O projeto foi construído a
partir de uma minuciosa análise da situação administrativa,
orçamentária e de infraestrutura da Instituição.
A partir deste diagnóstico, foi realizado um intenso programa de
treinamento e troca de ideias com a participação de defensores e
defensoras públicas, coordenadores de áreas, membros do
Conselho Superior, Associação dos Defensores Públicos do
Estado, servidores e do Gabinete do Defensor Público-Geral.
Junto, este grupo ajudou a construir os programas e ações do
Planejamento Estratégico (PE) 2019-2023.
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O PE foi lançado em agosto de 2019 e possui seis eixos, são eles:
Defensoria 4.0; Regionalização do Atendimento; Programa de
Excelência no Atendimento; Programa Cidadania em Ação;
Cobertura Penal 100% e Programa de Reestruturação da
Defensoria Pública.
O planejamento estratégico não só deu base, como estabeleceu
as diretrizes para os próximos quatros anos. Com isso, a Gestão
2019-2021 conseguiu promover ajustes e desenvolver ações de
estruturação interna que possibilitaram a ampliação do
atendimento ao cidadão e o enfrentamento da crise do novo
coronavírus.
Nas próximas páginas deste relatório será possível conhecer as
ações e os resultados conquistados nos anos de 2019 e 2020, este
último especialmente desafiador, em virtude da maior crise
sanitária da história recente do mundo.
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DEFENSORIA 4.0
O que é: atendimento remoto ao usuário.

90%

Entenda: implantado em outubro de 2019 no
município de Cariacica e expandido para todo
Espírito Santo em março de 2020.
Estágio atual: 90% concluído.

COBERTURA PENAL 100%

O que é: atuação em todas as varas criminais do Estado.

...

Entenda: 32 juízos com competência criminal da
região metropolitana passaram a contar com
atuação de defensores públicos. No interior são 70
dos quais 30 contam com defensores.
Estágio atual: em andamento.

PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO

O que é: melhoria e padronização do atendimento ao cidadão.

80%

Entenda: criação da Coordenação de Atendimento ao
Cidadão, do Manual de Atendimento, padronização dos
processos, em 2020. Reestruturação do atendimento ao
público, com atendimento remoto e presencial, bem
como registro mais eficaz dos dados do cidadão que
busca a Defensoria Pública.
Estágio atual: 80% concluído.
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PROGRAMA CIDADANIA EM AÇÃO

O que é: resgate de ações de cidadania na Defensoria
e a retomada do Núcleo Especializado.

50%

Entenda: em 2019, a Defensoria inaugurou, no
prédio da Assembleia Legislativa, o Núcleo de
Cidadania, com a pandemia as atividades foram
suspensas, o que inviabilizou a continuidade da
prestação dos serviços na unidade, que serão
retomados assim que possível.
Estágio atual: 50% concluído.

REGIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

O que é: descentralização do atendimento para abranger todas
as comarcas do Espírito Santo.

...

Entenda: em 2019, a DPES iniciou o projeto de
criação dos centros regionais de atendimento,
bem como a readequação das atuais unidades de
atendimento.
Estágio atual: em andamento

PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA

O que é: modernização da gestão, reestruturação da carreira do
defensor público e dos cargos administrativos.

40%

Entenda: A reestruturação da carreira é uma das
principais ações do planejamento, pois gera estabilidade
na prestação dos serviços. Com foco nesta ação foi
elaborado pela gestão o Plano Plurianual (PPA), que foi
votado pela Assembleia Legislativa do Estado e está
sendo rigorosamente seguido.
Estágio atual: 40% concluído.
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ORGANIZAÇÃO,
VALORIZAÇÃO
INSTITUCIONAL E DOS
DEFENSORES PÚBLICOS
A organização institucional, conquistada por meio de
planejamento e estratégia, é capaz de vencer os eventos mais
imprevisíveis como, por exemplo, a maior crise sanitária que o
mundo já vivenciou. A Defensoria Pública se voltou para o
planejamento e para a melhoria contínua de seus processos,
avançando mesmo em períodos mais críticos. Confira nas
próximas páginas desta seção as ações da administração para a
valorização institucional e dos defensores e defensoras públicas.
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APROVAÇÃO DA LEI Nº 04/2020

A organização institucional é um dos principais pontos do
Planejamento Estratégico, uma vez que é preciso ter uma sólida
estrutura administrativa e orçamentária para melhorar e ampliar
o atendimento ao público. Neste sentindo, a proposta da Gestão
2019-2021 foi, entre outras, modernizar a gestão, reestruturar os
cargos administrativo e a carreira dos defensores públicos.
Este último objetivo foi alcançado com o encaminhamento e
aprovação do projeto de Lei que culminou na tão sonhada
extinção dos 17 (dezessete) níveis de referência horizontais e na
adequação do subsídio dos membros à Constituição Federal,
após anos de defasagem, sem sobrecarregar o orçamento
institucional. Além disso, foi extinta a possibilidade de pagamento
de duas gratificações previstas nos artigos 30 e 31 da Lei
Complementar 55/1994: de representação e de produtividade.
O projeto de lei de autoria do defensor público-geral foi
submetido à Assembleia Legislativa em 04 de fevereiro de 2020 e
no dia 10 foi aprovado no plenário da Casa de Leis. A sanção do
Governador do Estado aconteceu logo depois
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AMPLIANDO O QUADRO INSTITUCIONAL

Ao assumir a administração da DPES em 2019, a atual gestão se
deparou com um grande dilema: um quadro defasado de
membros; um concurso em andamento e sem possibilidade de
prorrogação; o orçamento do ano limitado ao número de
membros do ano de 2018 (160 defensores públicos) e a
necessidade por parte de todas as instituições e poderes de
observarem a Lei de teto de gastos, em virtude de acordo
estabelecido pelos Governos Federal e Estadual em 2016.
Como se pode perceber era uma tarefa árdua conseguir nomear
qualquer candidato aprovado no concurso, cujo prazo de validade
encerraria em dezembro de 2019. Todavia, mesmo com todas as
limitações, e depois de extensa negociação com a Secretária de
Planejamento (que era a responsável pela análise técnica de
alterações orçamentárias e pela fiscalização e manutenção do
limite de gastos pactuado com o Governo Federal), a atual gestão
conseguiu ampliar o número de membros para 172, nomeando
diversos candidatos aprovados no último concurso.
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REMOÇÃO
Em novembro de 2019, a Gestão 2019-2021 realizou a maior
remoção da carreira dos últimos anos. Foram disponibilizadas 14
Defensorias para o processo, o que resultou na remoção de 28
defensores públicos. A administração entende que a
movimentação dos defensores públicos é fundamental para
promover a modernização e valorização carreira, além de elevar a
estima dos membros.

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTABELECIDAS NO
PPA PARA O ORÇAMENTO DE 2021
Outro resultado importante conquistado pela Gestão 2019-2021,
fruto da mobilização político-legislativa, foi a manutenção das
ações do Plano Plurianual (PPA) referentes ao orçamento do
exercício de 2021. As discussões orçamentárias ocorreram em
meio à pandemia do novo coronavírus e à pressão para que as
Instituições reavaliassem seus planejamentos foi intensa.
Somente após muitas reuniões de negociação, comandadas pelo
Defensor Público-Geral, foi possível manter a proposta inicial
constante do PPA.

13

RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019-2021

SUPERANDO A CRISE FINANCEIRA CAUSADA
PELA PANDEMIA

As medidas de contingência foram adotadas
em 31 de março e resultaram em uma
economia aproximada de R$ 3 milhões.

A Defensoria Pública precisou se preparar para o cenário extremo,
gerado pela pandemia do coronavírus: a queda de arrecadação
dos impostos e das receitas do Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública do Espírito Santo, que é a principal fonte de
custeio da sua estrutura.
Diante do quadro de queda de receitas, foram planejadas
medidas de corte de gastos e de revisão de contratos, o que
permitiu a manutenção dos serviços que são prestados pela
Instituição à população capixaba (aproximadamente 80% da
população capixaba são potenciais usuários da Defensoria
Pública).

14

RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019-2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FORAM
MANTER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

NECESSÁRIOS

PARA

Em outubro de 2020, a Defensoria Pública disponibilizou aos seus
colaboradores novos equipamentos de trabalho. Foram
disponibilizados notebooks e smartphones para ampliação do
atendimento remoto feito pela Instituição aos seus usuários. A
aquisição também estava prevista no programa de
Reestruturação Institucional, um dos eixos principais do
Planejamento Estratégico 2019-2023.
Os notebooks Lenovo E14 adquiridos pela Defensoria Pública,
possuem uma configuração Intel Core I5 10ª geração, 8Gb de
Memória, além de contar com discos SSD agregando
performance extra para o equipamento. O investimento feito pela
Gestão foi essencial, uma vez que os antigos equipamentos
estavam bastante obsoletos.
Os equipamentos mais modernos e a tecnologia são
fundamentais para que a Defensoria Pública fique atualizada
com os desafios do novo momento em que vivemos. Isso porque
a pandemia do novo coronavírus deixou evidente que a
tecnologia é uma ferramenta poderosa na ampliação do
atendimento ao cidadão.
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ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
A valorização institucional é o foco da atuação estratégica da
Gestão 2019-2021. A administração procurou articular parcerias e
realizar ações que garantissem a efetivação das ações do
Planejamento Estratégico, que foi onde o plano da gestão
começou a ser colocado em prática. Confira a seguir o caminho
traçado nos últimos dois anos.
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CICLO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A Defensoria Pública deu início à preparação do planejamento
estratégico institucional em maio de 2019. O evento de abertura
contou com palestra da filósofa e psicanalista Viviane Mosé e a
presença do governador Renato Casagrande.
Após a abertura, os membros da gestão, defensores públicos e o
grupo administrativo, sob a supervisão do consultor Alberto
Farias Gavini Filho, realizaram um workshop de dois dias que
resultou em um documento que serviu de base para que o
Defensor Público-Geral e sua equipe elaborarem o planejamento
estratégico.
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APRESENTAÇÃO DO PE AO PODER EXECUTIVO E
AO PODER LEGISLATIVO

Com a revista do Planejamento Estratégico pronta, o Defensor
Público-Geral iniciou um trabalho de apresentação dos
programas previstos aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.
Foram realizadas diversas reuniões com o Governador, secretários
de governo, deputados estaduais e federais e tantas outras
autoridades. As autoridades puderam conhecer como a
Defensoria Pública se planejou para prestar serviços à população
nos próximos quatro anos.
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VIABILIZAÇÃO DA DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS

Outra atuação destacada da Gestão 2019-2020 foi realização da
Defensoria sem Fronteiras no Espírito Santo. Após uma
articulação do Defensor Público-Geral no Colégio Nacional de
Defensores Públicos Gerais (CONDEGE), foi definida a edição do
programa em conjunto com o Primeiro Mutirão Eletrônico
Carcerário do Brasil. O Estado recebeu o reforço de 55 defensores
públicos de 25 unidades da Federação, além de 12 defensores
públicos locais, para atuar na revisão dos processos dos presos
condenados.
A Defensoria sem Fronteiras teve duração de 15 dias e o
encerramento contou com um debate sobre o sistema penal
com especialistas em direito e execução penal que discutiram o
superencarceramento e alternativas para o controle do sistema
penal.
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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL E
ADMINISTRATIVO DO IPAJM

Também fruto de uma atuação estratégica da Gestão 2019-2021,
foi a indicação de defensores públicos para compor os conselhos
fiscal e administrativo, para o biênio 2020-2022, do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM).
Esta é a primeira vez que a Instituição compõe a diretoria do
Instituto. A presença da Defensoria Pública no IPAJM é um
exemplo do trabalho estratégico que vem sendo realizado pela
gestão, com foco no reconhecimento e na valorização da
Instituição e seus membros.

20

RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019-2021

SELO SOCIAL 2019

Outra atuação destacada foi o recebimento do Selo Social, em
novembro de 2019. A iniciativa do Governo do Estado acontece
anualmente e reconhece as instituições e empresas que
empregam pessoas presas e egressos do sistema prisional.
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PACTO NACIONAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Com a adesão ao Pacto Nacional da Primeira Infância, em
dezembro de 2019, a Gestão 2019-2021 fortaleceu seu
compromisso com a garantia dos direitos das crianças. O evento
de adesão contou com a presença do presidente do CNJ Dias
Toffoli. O programa tem por objetivo diagnosticar o sistema de
atenção à criança no Brasil, fortalecendo as instituições que
asseguram os direitos das crianças.
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MODERNIZAÇÃO DO
ACESSO À JUSTIÇA
A Defensoria Pública tem a missão constitucional de promover o
acesso à justiça. Para alcançar esse objetivo, a Gestão 2019-2021
lançou mão da tecnologia acessível para atender cada vez mais
pessoas. Antes mesmo do estado de pandemia e da necessidade
de distanciamento social, a Defensoria Pública já previa em seu
planejamento estratégico o atendimento remoto. Confira adiante
o caminho traçado pela Instituição para implantar a Defensoria
4.0 e vencer o desafio da Covid-19.
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DEFENSORIA 4.0

A missão de assegurar o acesso à justiça norteia a Defensoria
Pública para traçar seus projetos e ações, razão pela qual os
programas do Planejamento Estratégico têm como foco a
organização institucional para prestar um serviço melhor, mais
ágil e a cada vez mais pessoas. O marco do atendimento ao
cidadão na gestão 2019-2021 foi a Defensoria 4.0, programa de
atendimento remoto.
Lançado em outubro de 2019, em Cariacica, o programa tem
como objetivo modernizar, ampliar e agilizar o atendimento ao
cidadão. As demandas são recebidas por meio de aplicativo de
mensagens, triadas e enviadas para análise dos responsáveis. Em
março de 2020, a Defensoria 4.0 precisou ser rapidamente
expandida para todo Espírito Santo em virtude da pandemia do
novo coronavírus.
Em outubro, foi lançada uma nova etapa da Defensoria 4.0 com
um assistente virtual no site da Instituição. O assistente realiza o
atendimento inicial de família dos municípios da Grande Vitória
(Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória). Assim, o cidadão que
procura a Defensoria Pública pela primeira vez com demandas de
família, tem seu atendimento feito por meio do site.

24

RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019-2021

DEFENSORIA 4.0

194.109 *

atendimentos remotos
feitos por meio de aplicativo
de mensagens

3.444 *

atendimentos remotos pelo
assistente virtual no site

Números apurados entre março e outubro de 2020.
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ATENDIMENTO AOS SÁBADOS

A Defensoria Pública, seguindo a diretrizes do seu Planejamento
Estratégico, ampliou o atendimento ao público. Uma das
medidas adotadas pela Instituição para facilitar o acesso do
cidadão foi o funcionamento aos sábados. O projeto foi
implantado em Cariacica, em outubro de 2019, com foco no
cadastramento dos dados do cidadão no sistema da Defensoria
Pública, na análise prévia do caso para orientação sobre a
documentação e no agendamento com um defensor público.
Em março de 2020, o atendimento aos sábados foi suspenso em
razão da pandemia, mas em breve será retomado.
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NOVAS UNIDADES E REFORMA
DE NÚCLEO

Outro passo dado no projeto de ampliação e qualificação do
atendimento da Defensoria foi a implantação de núcleos de
atendimento na Assembleia Legislativa, Bom Jesus do Norte,
Domingos Martins e Santa Maria de Jetibá (que ainda será
inaugurado) e a reforma da unidade de Alegre. Entre as novas
unidades, a da Assembleia Legislativa (Ales), inaugurada em 2019,
se destaca pela localização e a diferenciação dos serviços
prestados.
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COORDENAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO
ATENDIMENTO

A busca pela excelência no atendimento ao cidadão é um dos
objetivos estratégicos da Defensoria Pública. Com isso, a
Instituição tem investido na criação de mecanismos internos para
qualificar o atendimento. A Coordenação de Atendimento ao
Cidadão é uma dessas ações. Criada no início de 2020 para
promover o treinamento contínuo de defensores públicos e
servidores, a Coordenação também é responsável por implantar
projetos de ampliação e descentralização do atendimento.
Além da Coordenação de Atendimento, foram criados, também
em 2020, o Núcleo de Atendimento e Triagem e o Núcleo de
Petições Rápidas, ambos para conferir mais celeridade no
atendimento ao público. Os órgãos internos têm atuação
integrada. Enquanto a triagem identifica os casos de menor
complexidade jurídica, as ações são rapidamente preparadas em
modelos pré-aprovados de petições, que são elaboradas e
aprovadas pelos membros da Coordenação de Atendimento.
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O trabalho dos núcleos de Triagem e Petições Rápidas começou
pela unidade da Defensoria Pública em Cariacica, abrangendo
algumas espécies de ações, como: alimentos, cumprimento de
sentença (execução de alimentos) e divórcio consensual sem
filhos e sem bens. Com a padronização dessas petições, o tempo
de espera por atendimento foi bastante reduzido. Desde fevereiro
de 2020, quando foi implantado, o núcleo já produziu 393
petições. Desde agosto o trabalho passou a abranger toda
Defensoria Pública.

EM NÚMEROS

2020

2019

282.039 atendimentos até outubro

617.383 atendimentos
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PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES
A garantia e defesa dos direitos das mulheres tem sido uma
bandeira importante da Gestão 2019-2021, que vem se dedicando
à pauta por meio da criação de mecanismos internos de atuação,
que não só promovem o atendimento às vítimas de violência,
mas também estudam e fomentam a criação de políticas
públicas de enfrentamento ao feminicídio e à violência de
gênero.

Em 2019, foi criada a Coordenação de Promoção e Defesa dos
Direitos das Mulheres que integra a estrutura organizacional da
Administração Superior da Defensoria Pública. Ao órgão compete
a realização de estudos e a produção de análises de políticas
públicas de afirmação das mulheres, a fim de subsidiar o
planejamento e a execução de medidas em prol da igualdade de
gênero.
Entre as ações realizadas pelo órgão estão a identificação das
dificuldades de acesso da mulher vítima de violência doméstica e
familiar aos serviços e equipamentos especializados no Estado, e
o aprimoramento das atuações institucionais realizadas, com o
estabelecimento do fluxo dos atendimentos em rede.
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No mesmo ano foi criada também a Comissão Especial de
Estudos sobre Violência contra a Mulher, que concentra esforços
no levantamento de dados sobre violência contra a mulher no
Espírito Santo, na produção de relatórios que serão utilizados
como base para estudos, pesquisas, pareceres e petições para
intervenção da Instituição em processos legislativos e de controle
de constitucionalidade que visam garantir a proteção da mulher
vítima de violência.
Outro ponto importante da estruturação do atendimento às
mulheres vítimas de violência foi a adição de mais defensoras
públicas ao Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos
Direitos da Mulher (Nudem). O órgão presta um atendimento
diferenciado, humanizado e qualificado, com as defensoras
avaliando todas as necessidades, da medida protetiva aos
pedidos de guarda, alimentos e divórcio, orientando as mulheres
e encaminhando-as aos serviços adequados.
A Gestão 2019-2021 vem organizando a Defensoria Pública para
não só ampliar, como qualificar o atendimento, participando
ativamente da criação de políticas públicas voltadas às mulheres
em situação de violência. Uma articulação estratégica nesse
sentido é a participação da Instituição na mesa diretora da
câmara técnica do Pacto Estadual pelo Enfrentamento à
Violência Contra as Mulheres, institucionalizado em novembro de
2020.
O Pacto é uma atuação coletiva com a sociedade civil, municípios,
secretarias de Estados e outros órgãos públicos do Espírito Santo.
O documento foi elaborado juntamente com o Plano Estadual de
Políticas para as Mulheres, em 2011, e atualizado em 2019. Lá estão
as diretrizes para enfrentamento de todas as formas de violência
contra as mulheres no Espírito Santo.
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ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

Confira a atuação da Defensoria Pública em prol da mulher
vítima de violência durante a pandemia do novo coronavírus:
· Acompanhamento do funcionamento dos serviços e
equipamentos da Rede de Atendimento às Mulheres em
Situação de Vulnerabilidade Social, em razão da violência de
gênero: a Instituição, por meio da Comissão Especial de
Estudos Defensoriais sobre Violência contra à Mulher no
Estado do Espírito Santo instaurou procedimento para avaliar
as diretrizes gerais de implementação dos serviços, as ações
de assistência social e de enfrentamento à violência que são
disponibilizadas às mulheres.
· Ajuizamento de Ação Civil Pública contra a União pedindo a
suspensão integral da portaria n.º 2.282/2020 do Ministério da
Saúde: a ação proposta pelo Núcleo Especializado de Defesa
dos Direitos das Mulheres (NUDEM) da Defensoria Pública
Estadual, em conjunto com NUDEMs de diversos Estados,
aponta uma série de ilegalidades do documento, que busca
restringir, sem respaldo constitucional, o aborto legal no Brasil.
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· Criação do canal virtual para solicitação de medidas
protetivas de urgência: atenta à necessidade permanente de
enfrentamento à violência contra a mulher e ao aumento de
situações de agressão em virtude da necessidade de
isolamento social provocada pela COVID-19, a Instituição, por
meio da Coordenação de Promoção e Defesa dos Direitos das
Mulheres e do NUDEM, disponibilizou formulário rápido para
solicitação de medidas protetivas de urgência por meio do site
da DPES. Até o momento, já foram recebidos mais de uma
centena de requerimentos.
· A Defensoria Pública Estadual, por meio da Coordenação de
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres e do Núcleo
Especializado de Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM),
expediu ainda recomendação aos hospitais e maternidades
do Estado para que garantam a presença de acompanhante
às gestantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto,
mesmo no período de pandemia.
· A DPES, por meio da Coordenação de Promoção e Defesa dos
Direitos das Mulheres e do NUDEM instaurou procedimento
para Acompanhamento e avaliação da política pública de
enfrentamento à violência sexual de mulheres e meninas no
Estado.
· Ajuizamento de Ação Civil Pública em face do Google Brasil, o
Facebook e Twitter para retirada imediata de suas plataformas
das informações sobre criança vítima de violência sexual no
Estado.
· A instituição, por meio da Comissão Especial de Estudos
Defensoriais sobre Violência contra à Mulher no Estado do
Espírito
Santo
instaurou
procedimento
para
acompanhamento, avaliação e fomento da política de
abrigamento às mulheres em situação de violência de gênero
no Estado.
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DEFESA DA MULHER EM NÚMEROS
Uma pesquisa realizada, em 2020, pela Defensoria com as
mulheres vítimas de violência apontou que:

47,9% - foram agredidas pelos maridos ou companheiros;
93,8% - sofreram agressão psicológica;
54,1% - sofreram agressão moral;
39,7% - foram vítimas de agressão física;
15,1% - sofreram agressão patrimonial;
6,8% - sofreram violência sexual.
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DEFESA DA INFÂNCIA
E DA JUVENTUDE
A garantia de direitos das crianças e dos adolescentes tem sido
feita de forma constante, tanto por meio da atuação do Núcleo
Especializado da Infância e Juventude, quanto por meio da
atuação individual dos defensores públicos. Entre 2019 e 2020, a
atuação da Defensoria Pública nesta área foi ainda mais
marcante com o julgamento do Habeas Corpus (HC) Coletivo
143.988/ES, que determinou o fim da superlotação no sistema
socioeducativo. A medida foi estendida para todo Brasil e mudou
a configuração da socioeducação brasileira. Confira abaixo mais
detalhes dessa e outras atuações importantes da Defensoria em
defesa da infância e juventude.
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FIM DA SUPERLOTAÇÃO
Em agosto de 2020, a Defensoria Pública do Estado do Espírito
Santo, por meio do Núcleo de Infância e Juventude, conseguiu
uma vitória histórica no Supremo Tribunal Federal, com o
julgamento do Habeas Corpus (HC) Coletivo 143.988/ES, que
limita em 100% a lotação das unidades de socioeducativas em
todo Brasil.
O HC 143.988/ES já produz efeitos em relação à melhoria
qualidade do funcionamento de unidades socioeducativas
país, sobretudo no contexto da pandemia. A medida serve
fundamento para o tratamento adequado a ser conferido
sistema socioeducativo conforme Recomendação 62
Conselho Nacional de Justiça.

da
no
de
ao
do

ATUAÇÃO CONSISTENTE
Além do HC da socioeducação, o Núcleo da Infância e Juventude
da Gestão 2019-2021 teve uma atuação consistente entre os anos
de 2019 e 2020, assegurando o direito de crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade, especialmente durante a
pandemia do novo coronavírus. São elas:
Merenda escolar
· Solicitação de informações sobre alimentação dos estudantes
durante a suspensão das aulas, em virtude da Covid-19,
encaminhada à Secretaria Estadual de Educação e às secretarias
municipais de educação de Aracruz, Vitória, Vila Velha, Viana,
Serra, São Mateus, Linhares, Guarapari, Colatina, Cariacica e
Cachoeiro;
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Socioeducação
· Suspensão das medidas socioeducativas de semiliberdades do
Estado do Espírito Santo, durante a pandemia da Covid-19, como
resultado de ação da Defensoria Pública;
· Suspensão das medidas socioeducativas em meio aberto em
Vitória e Cachoeiro de Itapemirim, durante a pandemia da
Covid-19, como resultado de ação da Defensoria Pública;
· Pedido de suspensão das medidas socioeducativas em meio
aberto, durante a pandemia da Covid-19, também em Cariacica,
Guarapari, Linhares, Serra e Vila Velha;
· Pedido de informações ao IASES sobre a Recomendação 62 do
CNJ, referente à Covid-19;
· Recomendação ao IASES sobre protocolo de atuação para
prevenir contágio pela Covid-19 nas unidades. O Instituto atendeu
a recomendação da Defensoria;
Educação
· Pedido de adequação da obrigatoriedade de matrícula à realidade da pandemia da Covid-19;
· Ação Civil Pública para garantir revisão de mensalidades e suspensão contratual na educação infantil particular, em virtude da
Covid-19.
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Proteção à dignidade
· Expedição de liminar para retirar informações de criança que
sofreu violência sexual em São Mateus, em 2020.
Hospital Infantil
· Recomendação para regularização do alvará sanitário e do
Corpo de Bombeiros, em 2019;
· Impetração de mandado de segurança para transferência de
pacientes, em 2019;
· Confirmação de liminar que condena o Estado a sanar
irregularidades com alvarás, em 2019;
· Inspeção no HIMABA para verificar denúncias de superlotação e
outras irregularidades, em 2019.
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GARANTIA DA DIGNIDADE
DA PESSOA PRESA
A defesa das pessoas acusadas em processo penal e o
acompanhamento daquelas que cumprem pena de restrição de
liberdade é uma das atribuições da Defensoria Pública. A Gestão
2019-2021 entende a importância desse trabalho e estabeleceu
como meta estratégica a cobertura penal e a redução da população
carcerária. As ações empreendidas para alcançar essa meta e
garantir a dignidade da pessoa presa, estão descritas a seguir.

RELATÓRIO DE
GESTÃO 2019-2021

COBERTURA PENAL 100%

Garantir a defesa das pessoas privadas de liberdade é uma das
atribuições da Defensoria Pública, que colocou como eixo
estratégico a atuação criminal. A Instituição espera chegar a 2023
com 100% das varas criminais do Estado com defensores públicos,
em janeiro de 2020, 100% das varas criminais da Grande Vitória já
contavam com essa cobertura.
A ocupação dessas varas, as que mais geram custo com
advocacia dativa, é a meta do projeto Cobertura Penal 100%,
previsto no Planejamento Estratégico 2019-2023. O objetivo é que
todas as varas com competência criminal do Estado – são 102 no
total – contem com a atuação da Defensoria Pública.
Atualmente, os 32 juízos com competência criminal da região
metropolitana contam com a atuação de defensores públicos. No
interior são 70 dos quais 30 contam com defensores. Com o
projeto Cobertura Penal 100%, a Instituição pretende ter o
controle de todos os processos e audiências das varas criminais.
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ATUAÇÃO DESTACADA NA PANDEMIA

Com a pandemia do novo coronavírus e a nova realidade do
trabalho remoto, a atuação criminal da Defensoria Pública
cresceu ainda mais entre março e outubro, chegando a 196%,
comparado ao mesmo período de 2019.
Com a flexibilização do isolamento social, a Instituição
contabilizou, em outubro, 318 novos processos na audiência de
custódia da Grande Vitória e 221 atendimentos presenciais a
presos. Além disso, 13.526 processos judiciais foram iniciados
eletronicamente no sistema da Defensoria, sem qualquer gasto
com papel.
A atuação criminal da Defensoria Pública ganhou destaque
nacional quando o habeas corpus coletivo 865.693/ES, para
soltura de presos que tiveram o deferimento da liberdade
provisória condicionada ao pagamento de fiança, foi confirmado
por unanimidade, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, em 14 de outubro de 2020.
Em março, a Defensoria Pública já havia conseguido decisão
liminar para a soltura de todos os presos do Espírito Santo
encarcerados em razão do não pagamento de fiança. Em abril, o
benefício foi estendido para todo o País, também por
determinação do ministro relator. Com a ratificação da decisão
pela Seção Criminal do STJ a causa foi definitivamente julgada.
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DEFENSORIA SEM FRONTEIRAS

Além da atuação criminal extensiva, a Gestão 2019-2021 se
destacou também na defesa dos direitos das pessoas que
cumprem pena de restrição de liberdade. Foi sob a coordenação
da área de Execução Penal da Defensoria Pública que, em 2019,
aconteceu o projeto Defensoria sem Fronteiras na realização do
primeiro mutirão carcerário eletrônico do Brasil.
A ação foi executada pela Defensoria Pública Estadual em
parceria com o Justiça Presente, projeto do Conselho Nacional de
Justiça, e o Tribunal de Justiça do Estado.
Com a atuação da DSF foi possível desafogar um pouco o sistema
e o número de pessoas presas caiu de 23.836 em 30 de setembro,
para 23.296 em 22 de outubro, com impacto de 540 internos a
menos. O trabalho reuniu 55 defensores de 25 unidades da
federação e 12 defensores do Espírito Santo, que analisaram cerca
de seis mil processos no Sistema Eletrônico de Execução
Unificada (SEEU).
A saída de 540 presos correspondeu ao esvaziamento de uma
unidade prisional, ou seja, uma economia mensal de R$
1.890.000,00, considerando que o custo médio nacional de um
interno no sistema prisional brasileiro é de R$ R$ 3.500,00 por mês.
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NÚMEROS DA DSF

Durante a realização da Defensoria sem Fronteiras, os defensores
públicos protocolaram 1.126 manifestações em 1.047 processos, a
maior parte na Grande Vitória, e em um quinto dos processos
houve algum pedido em favor dos presos hipossuficiente. Foram
feitas 520 petições e 620 pedidos referentes a benefícios vencidos,
sendo 200 pedidos de progressão de regime, 100 pedidos de
livramento condicional, cerca de 100 pedidos de indulto e
comutação, cerca de 100 pedidos de remição, cerca de 80
pedidos de extinção da execução pelo cumprimento da pena,
mais de 40 pedidos pelo reconhecimento da prescrição.
O projeto também contemplou a realização de 286 audiências
concentradas com a participação da Defensoria Pública, a maior
parte delas realizadas no interior do Estado. Além disso, foram
concedidas 150 permissões de cumprimento da pena fora da
unidade prisional, após pedidos feitos pela Instituição.
Outro ponto da ação aconteceu no Centro Prisional Feminino de
Cariacica, onde 644 processos foram analisados por 18 defensores
públicos. Na ocasião, 477 internos foram atendidos e 231 pedidos
protocolados.
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EDUCAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO
Uma das principais ações da Gestão 2019-2021, foi a estruturação
da Escola Superior da Defensoria Pública Estadual (EDPES), ao
destacar defensores públicos, servidores e estagiários, bem como
estabelecer um local próprio para o desenvolvimento das suas
atividades. Isso possibilitou que a Escola, ao longo dos anos 2019 e
2020, realizasse ações educativas para defensores públicos e
estudantes de direito.
Com destaque para o trabalho executado durante o crítico estado
de pandemia, em 2020, quando o órgão realizou, além da
capacitação voltada para a população, diversos cursos para
defensores, estudantes e operadores do direito. O material
desenvolvido para a população foi uma série em vídeo,
abordando questões relacionadas à aluguéis, financiamento e
outras questões financeiras que impactaram a população devido
ao COVID-19.
Para defensores públicos, estudantes e operadores do direito, a
EDEPES realizou uma série de lives por meio de sua página no
Instagram, além do 1º Congresso Internacional da Defensoria
Pública, realizado por meio do canal da Escola no YouTube.
Para os próximos meses, a Escola prevê a abertura de um canal
para a divulgação dos conteúdos no sistema de Ambiente de
Aprendizado Modular Orientado ao Objeto (Moodle, do inglês
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment),
software livre, de apoio à aprendizagem. No Brasil, o software é
utilizado por outras Defensorias Públicas, além de outras
respeitadas instituições de ensino. A implantação do sistema está
sendo estudada pela equipe de Tecnologia de Informação da
Defensoria Pública.
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
O trabalho de gestão de imagem e reputação da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo entre os anos de 2019 e 2020
teve como foco a disseminação dos objetivos e ações do
Planejamento Estratégico e o fortalecimento da marca
institucional para os públicos interno e externo.
Durante o período da pandemia do novo coronavírus, a atuação
da Assessoria de Comunicação precisou ser ainda mais
estratégica, uma vez que a mudança no atendimento aconteceu
rapidamente e a Instituição se manteve ativa durante todo o
período de distanciamento social.
Foi necessário um trabalho diário de esclarecimento do novo
formato de atendimento e de eventuais dificuldades enfrentadas
pelos cidadãos.
Na Gestão 2019-2022, algumas das ações da Assessoria de
Comunicação foram:
Comunicação Interna
· Mudança no layout dos informativos internos destinados aos
defensores públicos;
· Criação e envio de informativos internos por área de atuação;
· Criação de listas de transmissão para servidores e comissionados;
· Readequação da lista de transmissão de defensores públicos
para envio dos informativos interno (quando foi criada o defensor
público tinha que pedir para aderir);
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Comunicação externa
· Mudança no layout, conteúdo navegabilidade do site;
· Criação do mailing de imprensa (uma das principais ferramentas
de trabalho de uma Assessoria de Comunicação não existia na
Defensoria Pública);
· Realização de trabalho de relações públicas com cerimonial das
instituições para garantir a precedência da Defensoria Pública
nos eventos;
· Criação de lista de transmissão para envio notícias para a
imprensa;
· Criação de listas de transmissão para envio de informações de
utilidade pública para o público em geral;
· Criação do programa de relacionamento com imprensa;
· Criação de perfil no Instagram;
· Reestruturação de conteúdo e de publicações nos perfis sociais
do Facebook, YouTube e Twitter;
· Criação de campanhas temáticas de sustentação da marca
Defensoria Pública;
· Criação de novo layout do ônibus;
· Criação de novo logo da Defensoria Pública;
· Criação de cartilhas e vídeos institucionais.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A Assessoria de Comunicação foi a responsável pela identidade
visual do Planejamento Estratégico. Em parceria com uma
empresa contratada, o setor desenvolveu a revista, artes para
divulgação e um vídeo institucional. O layout foi pensado para
propiciar uma leitura leve e dinâmica, uma vez que o material foi
apresentado ao executivo, legislativo e judiciário.

NOVO LOGO

O logotipo, lançado em março de 2020, foi criado pela equipe da
Assessoria de Comunicação e tem como proposta atualizar a
imagem da Instituição, como inovadora, acessível e valorizada. A
nova identidade visual traz a Defensoria Pública como pilar da
construção de uma sociedade mais justa, além de Instituição
sólida e permanente.
Para passar essa mensagem, foram utilizados dois dos principais
pontos turísticos do Espírito Santo, a Terceira Ponte e o Convento
da Penha, na construção do logotipo. Outro ponto importante é o
uso da cor azul, que representa confiança e inovação,
características que a Defensoria Pública está, cada vez, mais
imprimindo em sua história.
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CAMPANHAS

Uma das principais estratégias de gestão de imagem que a
Assessoria de Comunicação da Gestão 2019-2020 utilizou foram
as campanhas temáticas. Com veiculação 100% digital, por meio
dos perfis sociais e do site, as peças tiveram temas diversos, como:
direitos da mulher, do consumidor, da população de rua e LGBT+,
da criança e do adolescente. Além das datas comemorativas e
educação em direitos, as campanhas realizadas nos últimos dois
anos tiveram foco também na sustentação da marca, a exemplo
das peças veiculadas nas campanhas “Defensoria transformando
vidas” e “Defensoria: Instituição confiável e para todos”.
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RELACIONAMENTO COM IMPRENSA
Outro destaque da atuação da Assessoria de Comunicação
(Ascom) foram os projetos de relacionamento com imprensa.
Após um estudo de cenário, foi implementado um Plano de
Relacionamento com Imprensa com duas frentes de atuação:
encontros da alta gestão com jornalistas e ações de assessoria
ativa diária dos membros da (Ascom) com a imprensa. Como
resultado deste plano, entre os anos de 2019 e 2020, a Defensoria
Pública aumentou em 50,39% sua inserção na mídia local.

MATÉRIAS VEICULADAS NA IMPRENSA

770
512

2019

2020
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ATUAÇÃO NA PANDEMIA
Entre os meses de março e setembro, a Ascom produziu
campanhas focadas no atendimento remoto, com fortalecimento
da marca Defensoria 4.0, e na adoção das medidas de saúde
recomendadas pelas autoridades sanitárias. Com destaque para
peças “A Defensoria não para”, que consiste no recorte de
clippings de notícias da Instituição; “Defensoria ao seu alcance
em todos os momentos” e “Histórias Reais da Defensoria 4.0”.

ASCOM EM NÚMEROS
GRÁFICO

78
Vídeos editados

530
Comunicados enviados

840
Textos produzidos

3.557
Artes produzidas

3.890
Postagens nas redes sociais
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"Estamos colocando a Defensoria Pública do Estado do Espírito
Santo no caminho das inovações tecnológicas para que, a partir
delas, possamos prestar uma assistência jurídica integral e
gratuita ainda melhor ao cidadão capixaba."
Gilmar Alves Batista
Defensor Público-Geral do Estado do Espírito Santo

