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do Planejamento
Estratégico 2019-2023
com apresentação dos resultados



Missão
Prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas e 
vulneráveis, de forma individual e coletiva, promovendo os direitos humanos 
e privilegiando a solução extrajudicial, em todo território capixaba.

Visão 
Ser a Instituição de maior credibilidade e solidez do Estado do Espírito Santo, 
como referência permanente na promoção da assistência jurídica integral e 
gratuita, para garantia dos direitos da sociedade e defesa do regime 
democrático.

Valores

Atendimento humanizado;
Bem-estar social;
Inovação;
Integridade;
Respeito às diferenças.

Premissas
Gestão democrática e participativa;
Atendimento humanizado à população;
Transparência e ética;
Gestão orçamentária eficaz;
Foco no cidadão.
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O planejamento da Defensoria Pública do Estado envolveu estratégias a 
serem implementadas ao longo do período compreendido entre 2019 a 
2023, funcionando como um guia para a nossa gestão. Todavia, o 
Planejamento Estratégico não é um documento pronto e acabado, sem 
jamais sofrer alterações. Na verdade, é fundamental que ele seja revisado 
e atualizado periodicamente, a fim de medir o progresso feito em direção 
aos objetivos que foram estabelecidos. 

Diante de cenários incertos e difíceis, vividos em anos recentes, a 
Defensoria Pública do Espírito Santo, não só precisou desenvolver novas 
formas de prestar serviços à população capixaba, como também 
conseguiu atingir as metas traçadas e alcançar novas conquistas. Mesmo 
diante da pandemia da Covid-19, das limitações orçamentária vivenciadas 
e de todo o cenário de incerteza, o empenho, a luta e a criatividade (pilares 
da atual gestão da Instituição) deram a tônica para continuarmos sendo 
a porta de entrada da população vulnerável à justiça.

Nos últimos anos a Defensoria Pública planejou suas ações e se estruturou 
para seguir servindo à sociedade, mantendo-se firme no cumprimento da 
sua missão institucional. Sempre é forçoso reconhecer que é possível fazer 
mais. Por isso, conhecendo em detalhes o funcionamento administrativo 
da Instituição, entendemos por bem recalcular a rota, revisando o 
Planejamento Estratégico para 2023, na busca pela excelência dos 
serviços que prestamos à população. 

Palavra do Defensor Público-Geral do Estado

– Gilmar Alves Batista



O planejamento foi o primeiro passo administrativo dado pela Defensoria Pública 
do Estado do Espírito Santo rumo à construção de um novo momento. Com a 
estratégia traçada e os projetos lançados, a Instituição iniciou uma nova jornada 
com foco na abertura de canais digitais de atendimento ao cidadão, investimento 
na estruturação Institucional e na valorização da carreira.  

O Planejamento Estratégico (PE) 2019-2023 foi construído a partir de uma 
minuciosa análise da situação administrativa, orçamentária e da infraestrutura da 
Instituição. A partir deste diagnóstico, feito pela atual gestão, foi realizado um 
programa de treinamento e troca de ideias em maio de 2019. O ciclo do PE, 
liderado pelo Gabinete do Defensor Público-Geral, contou com a participação de 
defensores e defensoras públicas, coordenadores de áreas, do Conselho Superior, 
Associação dos Defensores Públicos do Estado e de servidores que ajudaram a 
construir os programas e ações. 

No início de 2020, vieram os desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Foi 
preciso fazer ajustes administrativos urgentes, para que a Defensoria Pública 
continuasse prestando assistência jurídica aos capixabas. Um projeto criado, em 
2019 dentro do PE 2019-2023, se destacou neste cenário, a Defensoria 4.0, o serviço 
de atendimento a distância.  

Foi por meio da Defensoria 4.0 que a Instituição pode dar continuidade ao 
atendimento nos 20 meses em que a pandemia assolou o mundo. Desde então, 
foram mais de um milhão e seiscentos mil atendimentos realizados, dos quais 53% 
a distância.  

Esta revista apresenta a revisão do Planejamento Estratégico 2019-2023, com os 
resultados alcançados até o ano de 2022 nos seguintes eixos: Organização e 
Valorização da Carreira; Modernização da Gestão; Direitos da Mulher; Infância e 
Juventude; Direitos Humanos; Área Penal; Área Cível; Articulação Política; 
Comunicação Imprensa e Redes sociais.

Introdução



Sobre o Planejamento Estratégico 2019-2023

O Planejamento Estratégico (PE) 2019-2023 foi construído a partir de uma 
minuciosa análise da situação administrativa, orçamentária e de infraestrutura da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A partir deste diagnóstico, foi 
realizado um intenso programa de treinamento e troca de ideias, em maio de 2019, 
com a participação do Gabinete do Defensor Público-Geral, de defensores e 
defensoras públicas, coordenadores de áreas, membros do Conselho Superior, 
Associação dos Defensores Públicos do Estado e servidores. Este grupo ajudou a 
construir os programas e ações do PE 2019-2023. 

A revista do PE foi lançada 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. Com isso, a Instituição conseguiu promover 
ajustes e desenvolver ações de estruturação interna, que possibilitaram a 
ampliação do atendimento e o enfrentamento da crise do novo coronavírus. 

Apresentação do PE ao Poder Executivo e 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 outras 
autoridades, que puderam conhecer como a Defensoria Pública se planejou para 
prestar serviços à população de 2019 a 2023.

De 2019 a 2022 
a Defensoria Pública registrou

1.744.924 
atendimentos em todo
Espírito Santo. 



Sobre o Planejamento Estratégico 2019-2023

O Planejamento Estratégico (PE) 2019-2023 foi construído a partir de uma 
minuciosa análise da situação administrativa, orçamentária e de infraestrutura da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A partir deste diagnóstico, foi 
realizado um intenso programa de treinamento e troca de ideias, em maio de 2019, 
com a participação do Gabinete do Defensor Público-Geral, de defensores e 
defensoras públicas, coordenadores de áreas, membros do Conselho Superior, 
Associação dos Defensores Públicos do Estado e servidores. Este grupo ajudou a 
construir os programas e ações do PE 2019-2023. 

A revista do PE foi lançada 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. Com isso, a Instituição conseguiu promover 
ajustes e desenvolver ações de estruturação interna, que possibilitaram a 
ampliação do atendimento e o enfrentamento da crise do novo coronavírus. 

Apresentação do PE ao Poder Executivo e 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 outras 
autoridades, que puderam conhecer como a Defensoria Pública se planejou para 
prestar serviços à população de 2019 a 2023.
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Sobre o Planejamento Estratégico 2019-2023

O Planejamento Estratégico (PE) 2019-2023 foi construído a partir de uma 
minuciosa análise da situação administrativa, orçamentária e de infraestrutura da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A partir deste diagnóstico, foi 
realizado um intenso programa de treinamento e troca de ideias, em maio de 2019, 
com a participação do Gabinete do Defensor Público-Geral, de defensores e 
defensoras públicas, coordenadores de áreas, membros do Conselho Superior, 
Associação dos Defensores Públicos do Estado e servidores. Este grupo ajudou a 
construir os programas e ações do PE 2019-2023. 

A revista do PE foi lançada 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. Com isso, a Instituição conseguiu promover 
ajustes e desenvolver ações de estruturação interna, que possibilitaram a 
ampliação do atendimento e o enfrentamento da crise do novo coronavírus. 

Apresentação do PE ao Poder Executivo e 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 outras 
autoridades, que puderam conhecer como a Defensoria Pública se planejou para 
prestar serviços à população de 2019 a 2023.



Sobre o Planejamento Estratégico 2019-2023

O Planejamento Estratégico (PE) 2019-2023 foi construído a partir de uma 
minuciosa análise da situação administrativa, orçamentária e de infraestrutura da 
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. A partir deste diagnóstico, foi 
realizado um intenso programa de treinamento e troca de ideias, em maio de 2019, 
com a participação do Gabinete do Defensor Público-Geral, de defensores e 
defensoras públicas, coordenadores de áreas, membros do Conselho Superior, 
Associação dos Defensores Públicos do Estado e servidores. Este grupo ajudou a 
construir os programas e ações do PE 2019-2023. 

A revista do PE foi lançada 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. Com isso, a Instituição conseguiu promover 
ajustes e desenvolver ações de estruturação interna, que possibilitaram a 
ampliação do atendimento e o enfrentamento da crise do novo coronavírus. 

Apresentação do PE ao Poder Executivo e 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 outras 
autoridades, que puderam conhecer como a Defensoria Pública se planejou para 
prestar serviços à população de 2019 a 2023.

Revisão do Planejamento Estratégico

Em junho de 2022, foi realizada a revisão do PE 2019-2023, mais uma vez reunindo 
o grupo administrativo formado pelo Gabinete do Defensor Público-Geral, 
defensores e defensoras públicas, coordenadores de áreas, membros do Conselho 
Superior, Associação dos Defensores Públicos do Estado e servidores, para 
reavaliar as ações programadas e os resultados alcançados, corrigir os projetos que 
não alcançaram as metas estabelecidas e preparar o orçamento de 2023, em 
consonância com o Planejamento já revisado. 
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Apresentação de
resultados



100% ORGANIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DA CARREIRA

100% MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO 

100% ATUAÇÃO NA PANDEMIA
DA COVID-19 

100% GARANTIA DOS DIREITOS
DAS MULHERES 

77% INFÂNCIA E JUVENTUDE 

83% DIREITOS HUMANOS 

68% ATUAÇÃO CRIMINAL 

68% EXECUÇÃO PENAL 

87% ATUAÇÃO CÍVEL 

89% FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL 

100% COMUNICAÇÃO PARA A CIDADANIA 

Resultados alcançados entre 2019 e 2022
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Organização e valorização da carreira
A valorização da carreira é uma temática estratégica para o fortalecimento 
institucional. Neste eixo os resultados alcançados foram:

Aprovação de duas leis de valorização da carreira, Leis 04/2020 e 02/2022;

A Lei 04/2020 extinguiu os 17 (dezessete) níveis de referência 
horizontais e adequou o subsídio dos membros à Constituição Federal, 
após anos de defasagem;

Revisão do auxílio alimentação; 

Regulamentação do pagamento do auxílio-saúde para ativos e inativos; 

Classificação correta das verbas consideradas indenizatórias;

Defensoria Pública zera evasão dos membros em 2022;

Nomeação de 22 candidatos aprovados no último concurso, com 
vencimento em dezembro de 2019;   

Dois processos de remoção realizados, 2019 e 2021, com 83 defensores 
e defensoras públicas movimentados na carreira;

Entre 2019 e 2022, foram realizadas quatro promoções, com 45 
membros promovidos;

Contratação de bacharéis em Direito para auxiliar os defensores e 
defensoras públicas em suas atividades;



9
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3

1
0

2018 2019 2020 2021 2022

Queda da evasão de Defensores e Defensoras Públicas

Estruturação da corregedoria, com adequação da remuneração do 
Corredor-Geral e auxiliar, e criação de cargo administrativo próprio;

Concessão de abono salarial e revisão do valor das diárias para 
deslocamento.

Confira o detalhamento deste eixo na página 32.
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Modernização da Gestão
Ampliação do atendimento ao público, aperfeiçoamento da organização 
administrativa e a implantação da qualidade na administração foram alguns dos 
objetivos estratégicos estabelecidos neste eixo. Os resultados alcançados foram:

Crescimento de 90% no valor do orçamento institucional, 
possibilitando a realização de projetos importantes, como o 
aparelhamento da Defensoria Pública; 

Criação do Projeto Defensoria 4.0, que viabilizou o atendimento a 
distância;

Criação da Central de Atendimento ao Cidadão, que atende às 
demandas do projeto Defensoria 4.0;  

Criação da Coordenação Geral de Atendimento e da Coordenação de 
Atendimento Inicial da Grande Vitória, viabilizando a padronização e 
qualificação dos serviços prestados ao cidadão;

Queda de 60% do tempo de espera por atendimento na área de 
família;

Fortalecimento da atuação especializada nos direitos das mulheres, 
idosos, direito à saúde e promoção da cidadania, com cinco grupos de 
trabalhos criados, duas novas coordenações e dois núcleos 
especializados;

Inauguração de oito unidades de atendimento;



Reestruturação da área de Tecnologia da Informação, com a criação de 
seis cargos;

Expansão, para toda Defensoria Pública, do sistema da Solução 
Avançada em Atendimento de Referência (Solar), que confere mais 
agilidade ao atendimento e à tramitação de processos. Membros e 
servidores receberam treinamentos e estão habilitados para o uso do 
software;

Contratação de recursos humanos especializados em Direito, 
Comunicação Social, Assistência Social, Psicologia e Administração;

Aumento de 67% no quantitativo de estagiários; 

Criação do serviço voluntário;

Estruturação da Escola Superior;

Criação do fluxo dos processos administrativos que possibilitou a 
otimização da rotina de trabalho;

Por meio da Assessoria de Controle, a Defensoria Pública conseguiu 
mais transparência nos relatórios de prestações de contas, criou normas 
para rotinas administrativas e implantou o plano anual de capacitação 
de servidores; 

A Instituição conquistou o Prêmio Inoves 2022, realizado pelo Governo 
do Estado, com os projetos Defensoria Pública e uso de I.A. na 
classificação e inclusão de documentos no sistema de atendimento e o 
Requerimento de Medidas Protetivas Online.

Confira o detalhamento deste eixo na página 36.
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Atuação na pandemia da Covid-19

A manutenção do atendimento na Defensoria Pública no período da pandemia foi 
possível por meio do projeto Defensoria 4.0. Durante a maior crise sanitária 
mundial, a Instituição intensificou sua atuação e obteve os seguintes resultados:

Ampliação da Defensoria 4.0 durante a pandemia, com atendimento 
remoto para todo Espírito Santo;

Aumento em mais de 80% da atuação coletiva;

Criação do canal virtual de solicitação de medidas protetivas;

Realização 343.393 atendimentos em 2020.

Confira o detalhamento deste eixo na página 44.



Garantia dos direitos das mulheres

Os resultados alcançados na promoção e defesa dos direitos das mulheres foram:

Criação da Coordenação e Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres;

Criação do Grupo Especial de Estudos sobre Violência contra a Mulher;

Criação do canal de Solicitação de Medidas Protetivas Online, 
durante a pandemia da Covid-19. O serviço está disponível em 

www.defensoria.es.def.br e já beneficiou mais de 600 mulheres em 
todo Espírito Santo. O projeto venceu o Prêmio Inoves 2022;

Mais de seis mil mulheres capixabas foram atendidas entre os anos de 
2019 e 2022, por meio das frentes de atuação da Coordenação de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública.

Confira o detalhamento deste eixo na página 46.
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Infância e Juventude
A garantia dos direitos de crianças e adolescentes teve como foco a promoção do 
acesso à educação, o acompanhamento do sistema socioeducativo e o 
fortalecimento da rede de proteção. Os resultados alcançados no período foram:

Limitação em 100% da lotação das unidades socioeducativas do 
Brasil, a partir da decisão favorável ao Habeas Corpus Coletivo 
143.988/ES, em agosto de 2020;

Monitoramento das unidades escolares;

Orientação jurídica das famílias de crianças e adolescentes com 
deficiência;

Assinatura do Pacto Nacional da Primeira Infância.

Confira o detalhamento deste eixo na página 48.



Direitos Humanos
A promoção dos direitos humanos, entre os anos de 2019 e 2022, teve como 
objetivo a defesa dos direitos dos idosos, da pessoa com deficiência; da população 
LGBTQIA+ e demais populações vulneráveis. Os resultados alcançados foram:

Criação do Núcleo de Promoção dos Direitos à Democracia e à 
Cidadania;

Criação da Coordenação de Promoção dos Direitos das Pessoas Idosas e 
com Deficiência;

Realização de dois mutirões de retificação de nome e gênero, com 
300 pessoas atendidas;

Atendimento à população em situação de rua para garantir direitos 
básicos, como documentação, abrigo, saúde e educação.

Confira o detalhamento deste eixo na página 49.
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Atuação Criminal
Os principais resultados alcançados na promoção dos direitos e garantias das 
pessoas acusadas de crime foram:

Ampliação da cobertura penal em 100% das varas criminais da 
Grande Vitória;

Monitoramento das unidades prisionais de detenção provisória;

Destaque nacional para a decisão favorável ao Habeas Corpus 
Coletivo 865.693/ES, para soltura de presos que tiveram o deferimento 
da liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, durante a 
pandemia da Covid-19.

Confira o detalhamento deste eixo na página 51.



Execução Penal
Por meio da Coordenação de Execução Penal, a Defensoria Pública conseguiu, 
entre os anos de 2019 e 2022, realizar projetos importantes para garantia dos 
direitos das pessoas que cumprem pena de restrição de liberdade. Os resultados 
alcançados foram:

Realização da Defensoria sem Fronteiras, o primeiro mutirão 
carcerário do Brasil, com 55 defensores de 25 unidades da federação e 12 
defensores do Espírito Santo. Foi possível desafogar o sistema, de 23.836, 
em 30 de setembro de 2019, para 23.296 em 22 de outubro do mesmo 
ano, com impacto de 540 internos a menos;

O projeto de monitoramento e mutirões de atendimento 
presenciais resultou em mais de 37 mil processos de pessoas presas em 
regime fechado analisados, fruto de 15 mil atendimentos realizados, em 
27 unidades prisionais localizadas em nove municípios do Estado.

Confira o detalhamento deste eixo na página 52.
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Atuação Cível
Os objetivos estratégicos estabelecidos para atuação da Defensoria Pública na 
área cível, sob a Coordenação de mesmo nome, tiveram como foco a otimização 
do atendimento, especialmente nas demandas de família. Os resultados 
alcançados foram:

Criação da Central de Tratamento Extrajudicial de Conflitos (CTEC), com 
índice de mais 80% dos casos solucionados;

Participação ativa na repactuação do Rio Doce, liderada pelo Conselho 
Nacional de Justiça. Por três anos, a Defensoria Pública e demais 
instituições de justiça discutiram as propostas da Fundação Renova para 
os atingidos pelo Desastre de Mariana;

Reativação do Núcleo de Consumidor;

Intensificação das atividades especializadas dos Núcleos de Desastres e 
Grandes Empreendimentos, de Defesa Agrária e Moradia e do Grupo de 
Trabalho de Promoção do Direito à Saúde.

Confira o detalhamento deste eixo na página 53.



Fortalecimento Institucional
Outro eixo estratégico importante é o que trata da articulação política para o 
fortalecimento institucional. Os objetivos principais foram a capilarização da 
presença da Defensoria Pública nos espaços políticos e sociais, bem como a 
aproximação da Instituição das autoridades. Os resultados alcançados foram:

Estreitamento do relacionamento da Defensoria Pública com os 

poderes, com diálogo constante com o Executivo, o Legislativo e o 
Judiciário, além do Ministério Público, OAB e a sociedade civil 
organizada, que resultaram em um melhor desempenho das atribuições 
institucionais e no respeito às prerrogativas profissionais do Defensor 
Público;

Participação da Instituição em cerimônias, solenidades e eventos 
importantes, tanto estaduais quanto nacionais.

Confira o detalhamento deste eixo na página 56.
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Comunicação para a cidadania
Os objetivos estratégicos ligados à comunicação, imprensa e redes sociais 
estabeleceram como metas a divulgação e aproximação da Defensoria Pública do 
cidadão, a melhoria da comunicação interna e a produção de conteúdo de 
promoção da educação em direitos. Alguns dos resultados alcançados foram:

Qualificação e reorganização da equipe da Assessoria de Comunicação;

Aprimoramento da comunicação interna com envio de informativos por 
área de atuação e reorganização do envio do Diário Oficial;

Produção de material diversificado para promoção da educação em 
direitos;

Criação de campanhas temáticas de sustentação da marca Defensoria 
Pública;

Criação de perfil no Instagram, com intensificação das estratégias 
digitais;

Criação do programa de relacionamento com imprensa;

Crescimento de mais de 100% de menções da Defensoria Pública nos 
veículos de imprensa. 



Orçamento 
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3

2019 2020 2021 2022 2023

ORÇAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE 2019 A 2023

110.194.523,00

57.582.496,00

2019 2023

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DE 2019 A 2023

3

2019 2020 2021 2022 2023

R$ 14.379.162,00

R$ 16.776.000,00

R$ 17.814.434,00

R$ 21.520.276,00

R$ 26.674.000,00

FUNDO DE APARELHAMENTO DE 2019 A 2023

R$ 26.674.000,00

R$ 14.379.162,00

2019 2023

EVOLUÇÃO DO FUNDO DE 
APARELHAMENTO DE 2019 A 2023

R$ 57.582.496,00

R$ 60.492.786,00

R$ 84.692.786,00

R$ 94.254.799,00

R$ 110.194.523,00

Nos últimos quatro anos, o orçamento da Defensoria Pública cresceu 91,37%, e o 
Fundo de Aparelhamento (Fadepes) obteve alta 85,50%. Uma evolução 
significativa, considerando os anos anteriores a 2019. Isso aconteceu porque, no 
caso do Fadepes, as estimativas anuais passaram a ser feitas corretamente. 

Já o orçamento Institucional foi resultado de aumentos reais e diferenciados nas 
Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada ano. Essas foram conquistas importantes 
previstas no Planejamento Estratégico e executadas por meio uma extensa 
negociação interinstitucional, resultando em um superávit de cerca de 27 milhões 
no Fadepes para 2023. Em 2019, o superávit orçamentário foi de pouco mais de 
dois milhões.

Confira a evolução do orçamento institucional nos gráficos abaixo:  



R$ 26.947.947,37

R$ 2.249.013,10

2019 2023

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO
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Convênios



Entre os anos de 2019 e 2022, a Defensoria Pública firmou convênios e parcerias
com diversas instituições para não só ampliar o atendimento à comunidade, como
também melhorar os processos administrativos. Algumas das parcerias firmadas
no período foram:

• Cooperação técnica com o Tribunal Federal da 4ª Região que prevê o 
uso do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), para tramitação 
eletrônica de processos, possibilitando a otimização da rotina 
administrativa; 

• Cooperação com a Polícia Rodoviária Federal para encaminhamento de 
pessoas em vulnerabilidade social à rede de proteção e atendimento à 
criança e ao adolescente, às mulheres em situação de violência doméstica 
e demais grupos de pessoas hipervulneráveis em situação de possível 
violação de direitos; 

• Cooperação técnica com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Espírito Santo (CAU/ES) para viabilizar a produção de documentos 
essenciais para ações de usucapião;

• Convênio com a Cesan, em Vila Velha, para identificação de famílias com 
possibilidade de remoção, em virtude de ampliação do sistema de 
esgotamento, para orientação jurídica;  

• Convênio com o Cartório 2º Ofício de Notas para realização de ações de 
orientação jurídica à população; 

• Convênio com a Escola da Magistratura para intercâmbio e cooperação 
mútua didático-científico e cultural;

• Composição do Comitê Gestor do Programa Maria da Penha vai à Escola, 
do Município de Vitória, que tem por objetivo prevenir e coibir a violência 
contra a mulher. 
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Uma 
visão de 
futuro



Durante a revisão do Planejamento Estratégico 2019-2023, realizada em junho de 
2022, a Instituição fez um balanço das metas alcançadas e realinhou algumas 
ações que serão executas a partir de ano de 2023, algumas, inclusive, devem ser 
concluídas já no primeiro semestre. São elas:

•  Inauguração da unidade de atendimento de São Mateus;

• Criação de um novo Portal da Transparência, com ferramenta de 
pesquisa específica, gravação de relatório em diversos formatos e outras 
funcionalidades requeridas pela Lei de Acesso à Informação;

• Revisão do valor da bolsa de estágio;

• Implantação do atendimento virtual, integrado ao Solar (sistema que 
gerencia o atendimento na Defensoria Pública), no site institucional;

• Criação do Serviço de informação ao Cidadão (SIC), cujos estudos 
preliminares já foram iniciados;

• Consulta de Movimentação Processual Integrada ao Solar;

• Peticionamento inicial e intermediário integrado ao Solar;

• Relatório Mensal de Atividades e Auxílio Saúde Integrado ao Sigaf;

• Implantação da Central Autônoma de Atendimento Telefônico com 
mensagens automáticas para orientação ao cidadão;

• Criação de aplicativo da Defensoria Pública;

• Implantação da Rede SD-WAN Interligando 17 núcleos do interior à Rede 
da Defensoria Pública;

• Implantação da rede de metro/Prodest de fibra ótica nas localidades 
disponíveis;

• Unificação de logins e senhas da rede institucional e migração para novo 
domínio. 30



Detalhamento 
dos Resultados



Organização e valorização da carreira
 

Aprovação de leis para valorização da carreira

Um passo importante para a valorização da carreira foi dado em 2020, com a 
aprovação da Lei 04/2020, que extinguiu os 17 (dezessete) níveis de referência 
horizontais e adequou o subsídio dos defensores e defensoras públicas à 
Constituição Federal, após anos de defasagem, e sem sobrecarregar o orçamento 
institucional. 

A norma também extinguiu 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.

A Lei 04/2020 adequou o subsídio dos defensores e defensoras públicas à Emenda 
Constitucional 80/2014, que estendeu à Defensoria Pública as garantias da 
magistratura, previstas no artigo 93, inciso II, da Constituição Federal. Além disso, a 
norma corrigiu seis anos de defasagem remuneratória, que levou a Instituição a 
ter uma das piores remunerações do País até sua promulgação.

Outro avanço na valorização dos membros ocorreu em 2022. Os vencimentos e 
subsídios dos defensores e defensoras, bem como servidores, foram ajustados em 
6%, com a aprovação da Lei Complementar 02/2022. O projeto de lei, apresentado 
pelo Defensor Público-Geral do Estado, foi aprovado por unanimidade, com 26 
votos a favor, na Assembleia Legislativa.

Essas ações são fruto de um planejamento estruturado e um amplo trabalho 
político realizado pela Administração Superior, que resultou em uma Defensoria 
Pública melhor estruturada e capaz de reter os seus talentos. 
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Evasão 

Em 2022, a Defensoria Pública conseguiu conter a evasão de defensores e 
defensoras públicas, zerando a saída de membros da carreira. Essa foi uma 
conquista importante do Planejamento Estratégico 2019-2023, que previa 
investimentos maciços na carreira, além do trabalho de articulação política da 
Administração. 

Nomeação de novos defensores e defensoras públicas

Em 2019, a Defensoria Pública enfrentava um quadro defasado de membros, havia 
um concurso em andamento,  sem possibilidade de prorrogação e o orçamento 
do ano estava limitado ao número de membros do ano de 2018 (160 defensores 
públicos). Havia também 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.  

Não foi uma tarefa fácil conseguir nomear os candidatos aprovados no concurso, 
cujo prazo de validade encerraria em dezembro de 2019. No entanto, mesmo com 
todas as limitações, e depois de extensa negociação com o Governo do Estado 
(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 Administração conseguiu nomear 22 novos defensores e defensoras públicas, 
ampliando o número de membros para 172.

Novo concurso

Um dos projetos da Defensoria Pública foi a realização de um novo concurso 
público para preenchimento dos cargos de defensor e defensora pública. Com a 
pandemia da Covid-19, os planos para o certame foram colocados em prática a 
partir de 2021, quando foi dado início ao estudo de viabilidade. 



Em 2022, foram definidos o regulamento e a banca realizadora do concurso. De 
acordo com o documento que define as diretrizes, a Fundação Carlos Chagas 
(FCC) é a organizadora do V certame da Defensoria Pública.

Remoção

Em novembro de 2019, aconteceu a primeira grande remoção da carreira, com um 
total de 28 defensores e defensoras públicas movimentados. Na ocasião, foram 
disponibilizadas 14 Defensorias.  
Em 2021, ocorreu um novo processo, esse ainda maior, com 55 defensores e 
defensoras públicas movimentados na carreira. A Instituição disponibilizou 18 
Defensorias, do qual participaram 80 defensores. 
A movimentação dos defensores públicos é fundamental para promover a 
modernização e valorização carreira, além de elevar a estima dos membros.

Promoção

A promoção é um estímulo e incentivo aos defensores e foi uma das muitas ações 
para valorizar a carreira. Desde 2019, ocorreram várias promoções, das quais 44 
defensores e defensoras públicas foram contemplados. 

Em 2019, o edital DPES nº 1, de 31 de outubro de 2019, promoveu cinco defensores 
e defensoras públicas, sendo três para o nível IV e dois para o nível III. Ainda em 
2019, o edital DPES nº 2, de 10 de dezembro de 2019, promoveu 15 defensores, 
sendo três para o nível III e 12 para o nível II.

Em 2021, foram três defensores promovidos, no edital DPES nº 1, de 26 de outubro 
de 2021, sendo dois para o nível IV e um para o nível II.

Em 2022, o edital DPES nº 1, de 15 de março de 2022 que promoveu 22 defensores, 
sendo um para o nível I, três para o nível III e 18 para o nível II.
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Férias e licença prêmio

A organização das férias e licença prêmio dos defensores foi uma das providências 
adotadas pela Administração. A Gerência de Recursos Humanos realizou um 
mapeamento dos membros e procedeu com a indenização daqueles com direito 
aos benefícios. A Instituição conseguiu organizar as informações sobre férias e 
licença prêmio dos membros, evitando acúmulos de períodos e possível prejuízos 
aos direitos de defensores e defensoras públicas. 

Diárias, abono, auxílios saúde e alimentação

Entre os anos de 2019 e 2022, o valor das diárias de viagens a serviço de defensores  
e servidores foi atualizado em 30%. Além disso, o auxílio alimentação também foi 
reajustado em 57% para membros e 37% para servidores. 

Em agosto de 2022, a Resolução CSDPES 82, regulamentou o pagamento do 
auxílio-saúde aos defensores. Em dezembro de 2022, o Projeto de Lei 497/2022, de 
autoria do Defensor Público-Geral do Estado, aprovado pela Ales e sancionado 
pelo governador, concedeu abono aos membros e servidores. 



Modernização da Gestão

Defensoria 4.0

O projeto Defensoria 4.0 utiliza o atendimento a distância para facilitar o acesso do 
cidadão à justiça. A implantação do serviço começou por Cariacica, em áreas 
iniciais do Direito. Em março de 2020, houve a ampliação para todas as áreas e 
para todo Estado, em decorrência da pandemia da Covid-19. Desde sua criação, a 
Defensoria 4.0 ultrapassou 800 mil atendimentos.

As demandas por atendimento chegam através da Central de Atendimento ao 
Cidadão (CAC), ou por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp) e passam 
pela triagem para a checagem da documentação enviada. 

O atendimento por meio do chat é feito pela Central de Atendimento ao Cidadão 
(CAC), criada em outubro de 2020. O chat já está disponível em Vitória, Vila Velha, 
Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, Aracruz, São Mateus, Colatina, Santa Maria de 
Jetibá, Santa Leopoldina, Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim e 
Mimoso do Sul.

Atualmente, a CAC está direcionada para o atendimento das demandas de família, 
mas sua estrutura permite que seja ampliada para outras áreas do direito. Além do 
atendimento, a Central está apta a elaborar petições iniciais para ações de divórcio 
consensual, sem bens e filhos; ação de alimentos e execução de alimentos.

Padronização do atendimento

A busca pela excelência no atendimento ao cidadão é um dos objetivos 
estratégicos da Defensoria Pública. Com isso, a Instituição investiu na criação de 
mecanismos internos para qualificar o atendimento. 
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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.

Já a Coordenação de Atendimento da Grande Vitória, órgão vinculado à 
Coordenação de Atendimento e criado em 2022, é responsável pela padronização 
e integração dos processos, treinamento das equipes e gerenciamento das 
demandas iniciais que chegam às unidades de atendimento de Cariacica, Serra, 
Viana, Vila Velha e Vitória.

Menos espera

A Defensoria 4.0 impactou positivamente na prestação de orientação jurídica ao 
cidadão com demandas da área de família na Defensoria Pública. Antes do 
projeto, um atendimento podia levar até três meses para acontecer, atualmente é 
feito em pouco menos de 30 dias.

Os processos implantados a partir do projeto, como a triagem dos casos, envio de 
documentação e peticionamento padronizado de processos de menor 
complexidade jurídica, reduziram em mais de 60% o tempo de espera por 
atendimento.

Antes da Defensoria 4.0, o cidadão tinha que se deslocar para agendar o 
atendimento, comparecer na data marcada, em alguns casos, retornar para deixar 



documentos extraviadoss ou perdidos, o que atrasava o andamento do caso. Com 
a implantação do projeto, esse processo passou a ser feito de forma digital, rápida, 
segura e sem risco de perda ou extravio.

Inauguração do Trade Center

A Defensoria Pública inaugurou em 2021 uma nova estrutura de atendimento no 
Centro de Vitória. Na unidade, localizada no Edifício Trade Center, estão o 
atendimento criminal e núcleos especializados, bem como unidades 
administrativas da Escola da Defensoria e Conselho Superior.

São dois andares exclusivos para salas da Defensoria Pública. Essa foi uma 
melhoria estrutural importante, em relação ao espaço anterior ocupado pela 
Instituição, que passou de um local menor e de difícil acesso ao cidadão, para um 
espaço mais amplo, moderno e de fácil acesso.
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Inauguração de núcleos

O aparelhamento institucional é outro aspecto importante do PE 2019-2023, e o 
resultado alcançado neste eixo foi a implantação de novas unidades de 
atendimento em diversos municípios do Estado. Em Vitória, foram inauguradas 
unidades na Assembleia Legislativa, no Centro (Núcleo Criminal, núcleos 
especializados, Escola Superior, entre outros) e na Enseada do Suá (Núcleo 
Recursal). Também foram inaugurados novos núcleos em Bom Jesus do Norte, 
Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá e Alegre.

Criação de grupos de trabalho 

Diversos grupos de trabalho (GT) foram criados entre 2019 e 2022 para fortalecer a 
atuação da Defensoria Pública na garantia de direitos, por meio de estudo, 
pesquisa e produção de material educativo direcionado ao cidadão. 

Em 2019, foram criados o GT para Promoção do Direito à Saúde; o GT para 
Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência; o GT para Estudos, Promoção e 
Aprimoramento dos Tratamentos Extrajudiciais de Conflito; o Grupo de 
Monitoramento da Mobilidade Urbana e o GT de Prestação de Assistência Jurídica 
Integral e Promoção de Direitos às Vítimas de Contextos de Desastres. 

Investimentos em TI

Um dos principais investimentos da Defensoria Pública em T.I aconteceu com a 
estruturação do setor de tecnologia da informação. Em 2022, foram criados seis 
novos cargos na área que agora conta com uma equipe própria para executar suas 
atividades. Entre as atividades desenvolvidas estão a integração do Solar com o 
PJe, Sistema do Tribunal de Justiça do ES, e o SEEU, do Conselho Nacional de 
Justiça.

A atualização da Infraestrutura de servidor em nuvem foi outro projeto 
desenvolvido pelo setor, bem como a renovação do parque tecnológico, com a 
modernização de equipamentos e sistemas. A instalação do Sistema Eletrônico de 



Informação, adquirido por meio de convênio com o TRF4 também foi realizado 
pelo setor de TI. 

Outro investimento importante foi a aquisição de novos equipamentos 
(notebooks e smartphones). Os notebooks Lenovo E14, possuem uma 
configuração Intel Core I5 10ª geração, 8Gb de memória e SSD.

Sistema de atendimento (Solar)

Desde 2019, a Defensoria Pública vem ampliando o uso do software Solução 
Avançada em Atendimento de Referência, o Solar. O sistema é utilizado para fazer 
a gestão do atendimento ao público e a tramitação de processos judiciais. Em 
2022, a Instituição finalizou a implantação do Solar em todas as unidades, que hoje 
estão integradas e trabalhando com um sistema mais rápido e padronizado de 
troca de informações.

O processo de implantação do software aconteceu por meio da criação de um 
setor próprio e um intenso treinamento de membros, servidores e equipe 
terceirizada para utilizar o sistema.  Periodicamente, o Solar recebe atualizações e 
novas funcionalidades, como a integração com os sistemas dos tribunais (PJe e 
SEEU) para tramitação de processos e a Central de Honorários.

O Solar foi criado pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins e  
disponibilizado para uso da Defensoria Pública do Espírito Santo, por meio de um 
convênio entre as instituições.

Criação de novos cargos administrativos

Outra conquista administrativa importante da Defensoria Pública foi a aprovação 
da Lei Complementar 19/2022, que acrescentou nove cargos comissionados à 
Defensoria Pública do Espírito Santo. Foram criadas as funções de secretário de 
gabinete do Defensor Público-Geral; secretário de gabinete do Subdefensor 
Público-Geral; secretário de gabinete do Corregedor-Geral; analista de tecnologia 
da informação; técnico de tecnologia da informação (três vagas) e auxiliar de 
tecnologia da informação (duas vagas). 40



Contratação de recursos humanos especializado

Um dos maiores desafios da Defensoria Pública é sua estruturação institucional, 
especialmente, do quadro administrativo, que conta com poucos servidores. Para 
tentar solucionar a falta de mão de obra especializada, a Defensoria Pública 
contratou cargos de nível superior por meio de empresas terceirizadas. Agora, a 
Instituição possui profissionais de diversas áreas do conhecimento, como: Direito, 
Psicologia, Assistente Social, Administração e Comunicação Social. 

Criação e regulamentação do serviço voluntário

O serviço voluntário foi aprovado no Conselho Superior no ano de 2020 e 
implantado em 2021. A experiência pode ser utilizada como comprovação de 
títulos nos concursos públicos para ingresso na carreira de defensor e defensora 
pública do estado.

Escola Superior 

Uma das principais ações da Defensoria Pública nos últimos anos, foi a 
estruturação da Escola Superior da Defensoria Pública Estadual (EDPES), que 
agora conta com defensores públicos, servidores e estagiários. O órgão também 
possui um auditório próprio para a realização de suas atividades. Inaugurado em 
2021, o auditório Vladimir Herzog foi batizado em homenagem ao jornalista morto 
durante a ditadura militar, que se tornou símbolo da luta pela democracia e os 
direitos humanos. O auditório recebeu o crivo do Instituto Vladimir Herzog.

Criação do fluxo dos processos administrativos

Em 2019, a Defensoria Pública criou o fluxo dos processos administrativos 
geradores de despesas e instituiu um manual de orientação. A medida surgiu da 
necessidade de estabelecer uma dinâmica de informações, elementos e a 
sequência operacional característicos dos processos administrativos geradores de 
despesa para a contratação de obras, serviços e compras.



O fluxo indica o tempo de realização, a distância percorrida em cada 
procedimento, o responsável pelo trabalho e a interação entre os participantes.  
Com a dinâmica de cada processo criada, foi possível simplificar e racionalizar as 
rotinas de trabalho, permitindo a compreensão e otimização dos processos 
desenvolvidos em cada departamento da Defensoria Pública.

Controladoria Interna 

A Assessoria de Controle auxilia a Defensoria Pública a alcançar seus objetivos 
institucionais de forma legal, econômica, eficiente, efetiva e transparente. Entre os 
anos de 2019 e 2022, o setor apresentou recomendações, indicando melhorias nos 
processos administrativos.

Entre os resultados obtidos estão: o aumento na transparência dos relatórios de 
prestações de contas; a criação de normas para rotinas administrativas e o plano 
anual de capacitação de servidores.

Com a padronização dos processos administrativos, setores como compras e 
licitações, conseguiram elevar o grau de controle e reduzir riscos de 
procedimentos não compatíveis com a legislação. Além disso, no ano de 2019, foi 
implantando o Plano Anual de Auditoria Interna, um documento que estabelece 
as diretrizes para o trabalho do controle interno durante o ano. Cada ano, o plano é 
atualizado conforme determinação da alta administração. 

Como não é possível auditar todas as atividades da Defensoria Pública dentro de 
um único ano, o setor de Controle Interno, em conjunto com a alta administração, 
define os trabalhos prioritários a serem realizados durante a vigência do plano.
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Melhoria dos processos da gerência de recursos humanos

A melhoria na gestão dos processos internos na Gerência de Recursos Humanos 
foi um dos pontos trabalhados. A integração da folha de pagamento ao sistema 
cidades, que resultou na padronização e detalhamento dos atos de pessoal, e ao 
e-social - com envio de informações em tempo real ao ente federal, resultando em 
mais controle e transparência das informações - foram outras medidas adotadas 
pela instituição. A Defensoria realizou ainda o censo de seus membros e 
servidores, para atualização dos dados e correção das inconsistências. 

Estágio

No ano de 2020, a Defensoria Pública fez uma alteração na resolução que 
estabelece o quantitativo de estagiários que podem atuar na Instituição. Com isso, 
além dos 538 estudantes da área do Direito, a Defensoria também poderá contar 
com estudantes voluntários de Direito e contratar estagiários de outras áreas 
acadêmicas. Com isso, a Instituição passa a ter mais de 900 vagas disponíveis para 
estágio. Além disso, a Instituição iniciou em novembro de 2022, o estudo de 
viabilidade para atualização da bolsa. 
 



Atuação na pandemia da Covid-19
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.

A Instituição se adaptou rapidamente para continuar garantindo o acesso à justiça 
aos capixabas, ampliando seu programa de atendimento remoto, implantado em 
2019, a Defensoria 4.0.  Com isso, o atendimento passou a acontecer por meio do 
aplicativo de mensagens WhatsApp e de um assistente virtual no site da 
Defensoria Pública. Além dos atendimentos individuais, a Instituição intensificou 
o trabalho dos núcleos especializados. 

Entre pedidos de informação, recomendações, notificações e ações civis públicas, 
a Instituição aumentou em mais de 80% a sua atuação coletiva, alcançando 
resultados importantes, como a soltura de todos os presos com liberdade 
condicionada ao pagamento de fiança. A medida foi ampliada para todo País por 
decisão do Superior Tribunal de Justiça. 

Com a flexibilização das medidas de restrição, ainda em 2020, a Defensoria Pública 
também passou a agendar atendimentos presenciais para casos de maior 
complexidade. Esse foi o cenário até outubro de 2021, quando a Instituição passou 
a abrir de vez o atendimento presencial de forma segura.
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Foram destaques da atuação da Defensoria Pública durante a pandemia:

• Criação do canal virtual para solicitação de medidas protetivas de urgência:  
a Instituição, por meio da Coordenação de Promoção e Defesa dos Direitos 
das Mulheres, disponibilizou um formulário rápido para solicitação de 
medidas protetivas de urgência. Foram cerca de 600 solicitações até o ano 
de 2022. 

• Em agosto de 2020, a Defensoria Pública, por meio do Núcleo da 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 da qualidade do 
funcionamento de unidades socioeducativas no País, sobretudo no contexto 
da pandemia. 

• 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 pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, 
em 14 de outubro. Em março de 2020, 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. 



Garantia dos direitos das mulheres

A proteção e garantia dos direitos das mulheres também é um eixo estratégico do 
PE 2019-2023. Com isso, a Defensoria Pública implantou uma série de melhorias 
estruturais para consolidar o atendimento. Em 2019, foi criada a Coordenação de 
Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres e a Comissão Especial de Estudos 
sobre Violência contra a Mulher. O que permitiu com que a Instituição se 
organizasse para promover ações estratégicas de promoção e defesa dos direitos 
das mulheres. 

Outra medida foi a criação do canal de Solicitação de Medidas Protetivas On-Line, 
durante a pandemia da Covid-19. O serviço está disponível em 
www.defensoria.es.def.br e já beneficiou mais de 600 mulheres em todo Espírito 
Santo. A proposta é que as mulheres busquem atendimento de forma silenciosa, 
em qualquer hora e lugar. Além disso, não é preciso registrar boletim de 
ocorrência para o ajuizamento da medida protetiva de urgência (MPU). O projeto 
conquistou o Prêmio Inoves 2022, na categoria Projeto de Resultados. 

A atuação da Defensoria Pública na promoção e defesa dos direitos das mulheres 
acontece em muitas frentes. Por meio da Coordenação são articuladas ações 
estratégias dentro e fora da Instituição, bem como o fomento às políticas públicas 
de amparo e acolhimento. O órgão está à frente de projetos importantes, como a 
solicitação virtual de medidas protetivas de urgência.

O Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), que faz parte da 
Coordenação, presta orientação jurídica humanizada, realiza projetos de 
educação em direitos, acompanha a rede de acolhimento e participa do 
monitoramento das mulheres que cumprem pena de restrição de liberdade.

Outro importante órgão é o Grupo de Atuação Integrada à Rede de Atendimento 
e Proteção às Mulheres em Situação de Violência, responsável pelas medidas 
protetivas solicitadas pelo site da Defensoria Pública, bem como pelos 
atendimentos realizados nos centros de referência.
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As Defensorias de Violência Doméstica e Familiar são outra vertente de proteção 
às mulheres. Os órgãos são responsáveis pelos atendimentos nos municípios, seja 
para garantir medidas protetivas, seja para orientações gerais.

Mais de seis mil mulheres capixabas foram atendidas entre os anos de 2019 e 2022 
por meio das frentes de atuação da Coordenação de Promoção e Defesa dos 
Direitos das Mulheres da Defensoria Pública. Seja no âmbito coletivo ou individual, 
a Instituição vem trabalhando para garantir, além dos direitos fundamentais e do 
acesso à justiça, o desenvolvimento de políticas públicas em prol da igualdade de 
gênero e dos direitos humanos das mulheres.



Infância e Juventude
A garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes pela Defensoria Pública foi 
realizada de maneira constante, conforme previsto no Planejamento Estratégico 
2019-2023. Por meio da Coordenação da Infância e Juventude, a Instituição 
conseguiu promover os direitos de crianças e adolescentes com deficiência, o 
direito à educação, acompanhar o sistema socioeducativo e aproximar a 
Defensoria das organizações da sociedade civil.

Destaque de uma das muitas atuações da Instituição no período, foi o julgamento 
do Habeas Corpus Coletivo 143.988/ES. Em agosto de 2020, a Defensoria Pública, 
por meio do Núcleo da Infância e Juventude, conseguiu uma vitória histórica no 
Supremo Tribunal Federal, com a medida que limita em 100% a lotação das 
unidades de socioeducativas em todo Brasil.

O HC 143.988/ES produziu efeitos em relação à melhoria da qualidade do 
funcionamento de unidades socioeducativas no País, sobretudo no contexto da 
pandemia. A medida serve de fundamento para o tratamento adequado a ser 
conferido ao sistema socioeducativo conforme a Recomendação 62 do Conselho 
Nacional de Justiça.

O acompanhamento do sistema socioeducativo é um dos pilares da atuação da 
Instituição na Infância e Juventude. Entre os anos de 2019 e 2022, a Defensoria 
realizou o monitoramento frequente das unidades de internação para assegurar 
as garantias legais dos educandos. Durante a pandemia, a Instituição ingressou 
com uma ação civil pública para que os adolescentes e jovens fossem vacinados 
prioritariamente. 

A Defensoria também atuou para que crianças e adolescentes tivessem acesso à 
educação, por meio de inspeções em escolas e dos pedidos de redução do valor da 
mensalidade durante a pandemia da Covid-19. Na temática das crianças e 
adolescentes portadores de deficiência, a Instituição trabalhou para garantir 
acessibilidade nas escolas e na orientação das famílias.
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Direitos Humanos
Os objetivos estratégicos estabelecidos para a atuação da área de Direitos 
Humanos da Defensoria Pública, previsto no PE 2019-2023, foram: intensificar a 
proteção e defesa dos direitos da população LBGTQI+; a proteção prioritária e 
defesa dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência e a garantia dos direitos 
das populações vulneráveis. Para alcançar as metas traçadas, a Coordenação de 
Direitos Humanos estudou cenários e realizou ações que possibilitaram a ampla 
proteção e garantia dos direitos das minorias. 

Uma delas foi a criação do Núcleo de Promoção dos Direitos à Democracia e à 
Cidadania. A Instituição foi a primeira no Brasil a criar um órgão para assessorar o 
cidadão no ajuizamento de ações populares, que anulam judicialmente atos 
administrativos prejudiciais à moralidade administrativa e ao meio ambiente. A 
Instituição, inclusive, lançou uma cartilha informativa, lançada em setembro de 
2022, que explica em detalhes a atribuição do Núcleo, os casos em que cabem 
ação popular e como acionar a Defensoria. 

Idosos e pessoas com deficiência

Outra medida importante foi a criação, em 2021, da Coordenação de Promoção 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência e da Pessoa Idosa. O órgão tem foco na 
coleta e análise de dados, para propor melhorias tanto para o atendimento na 
Instituição, quanto de políticas públicas. A coordenação também é responsável 
por produzir materiais educativos e padronizar as rotinas de atendimento para 
este público.

Pop Rua

A Defensoria Pública atende as demandas da população de rua nos Centros de 
Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centro Pop), e 
garante o acesso a direitos básicos como documentação, abrigo, saúde e 



educação. Entre as demandas atendidas estão: solicitação de segunda via da 
certidão de nascimento e de outros documentos pessoais, orientações em relação 
à processos judiciais e encaminhamentos aos CAPS, CRAS e CREAS.

Direitos da população LBGTQI+

A garantia de direitos da população LBGTQI+ aconteceu por meio de diversas 
ações, entre as quais o projeto de retificação de nome e gênero, realizado em 
quatro edições entre 2019 e 2022, sendo uma por ano, em parceria com a 
Associação Gold. Mais de 300 pessoas foram beneficiadas com as ações e 
puderam ter acesso a um documento que representa sua real identidade. Além 
dos mutirões, a Defensoria Pública realizou palestras e lançou um guia explicativo 
sobre a retificação de nome e gênero. 
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Atuação Criminal 
Atuação criminal da Defensoria Pública é uma temática estratégica e importante. 
Isso porque a Instituição tem uma função primordial na garantia de direitos das 
pessoas acusadas de crimes, e na sustentabilidade do sistema prisional. Dentro do 
Planejamento Estratégico 2019-2023, a Instituição teve como proposta ampliar a 
cobertura penal no Estado. Foi possível, ainda no ano de 2019, cumprir com esse 
objetivo, por meio da designação de defensores públicos para atuar nas varas 
criminais. 

No entanto, com a pandemia da Covid-19, foi preciso readequar a estratégia inicial, 
o que significou ajustes no atendimento aos presos provisórios. No período, a 
atuação criminal da Instituição ganhou destaque nacional quando o habeas 
corpus coletivo 865.693/ES, para soltura de presos que tiveram a liberdade 
provisória condicionada ao pagamento de fiança, foi confirmado pela Terceira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça.
 
Em março de 2020, 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. 

Outro ponto da atuação criminal é o monitoramento das unidades de detenção 
provisória que, após a flexibilização das medidas de distanciamento social, foram 
retomadas. Atualmente, a Instituição tem intensificado a utilização de recursos 
tecnológicos na gestão de dados, processos administrativos e judiciais para 
prestar uma assistência jurídica mais célere e assertiva aos presos provisórios do 
Estado. 



Execução Penal
A Defensoria Pública se destacou, entre os anos de 2019 e 2022, na defesa dos 
direitos das pessoas que cumprem pena de restrição de liberdade. Por meio da 
Coordenação de Execução Penal, a Instituição conseguiu realizar projetos 
importantes como o Defensoria sem Fronteiras (DSF), em 2019, e os 
monitoramentos e mutirões de atendimento presenciais nas unidades prisionais.

O Defensoria sem Fronteiras foi o 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 do DSF foi possível desafogar o sistema, de 23.836, em 30 
de setembro de 2019, para 23.296 em 22 de outubro do mesmo ano, 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.

Já o projeto de monitoramento e mutirões de atendimento presenciais, por meio 
da Coordenação e Núcleo de Execução Penal, resultou em mais de 37 mil 
processos de pessoas presas em regime fechado analisados, fruto de 15 mil 
atendimentos realizados, em 27 unidades prisionais localizadas em nove 
municípios do Estado. 

A garantia dos direitos das minorias nas unidades prisionais foi outro aspecto da 
atuação da Defensoria Pública. Por meio do projeto “Liberdade de ser no cárcere”, 
direcionado à população LGBTQI+; “Mulheres Presas”, como foco nas demandas 
dos estabelecimentos femininos, e do “Projeto PCD”, voltado para as pessoas com 
deficiência do complexo do Xuri, a Instituição atuou de forma constante e 
assertiva nas questões específicas de cada público. 52



Atuação Cível
Os objetivos estratégicos estabelecidos para atuação da Defensoria Pública na 
área cível, sob a Coordenação de mesmo nome, tiveram como foco a otimização 
do atendimento, especialmente nas demandas de família. Essas são as mais 
frequentes na Defensoria Pública e compõem o conjunto de atuação da área cível 
que sempre demandou muitos recursos da Instituição. Neste sentido, o projeto 
Defensoria 4.0 foi fundamental, pois conferiu não só celeridade no atendimento 
ao cidadão, como também otimizou os recursos humanos. 

Além disso, o processo de padronização do atendimento, permitiu que ações de 
menor complexidade jurídica pudessem ser solucionadas de forma mais rápida, 
por meio de peças sistematizadas. Outro ponto importante foi a criação da Central 
de Tratamento Extrajudicial de Conflitos (CTEC), que recebe demandas da área de 
família para tratamento conciliatório. Mais de 80% dos casos levados à CTEC foram 
mediados com sucesso.

Atuação especializada

Alguns órgãos de atuação específica estão ligados à Coordenação Cível, são eles: 
Coordenação de atendimento da Grande Vitória; Núcleo de Defesa do 
Consumidor; Núcleo de Desastres e Grandes Empreendimentos; Núcleo de 
Defesa Agrária e Moradia e o Grupo de Trabalho de Promoção do Direito à Saúde.
A Coordenação de Atendimento da Grande Vitória foi criada em 2022 e gerencia o 
trabalho das triagens (ou atendimento inicial) em Vitória, Vila Velha, Serra, 
Cariacica e Viana. A atuação do órgão tem foco na melhoria continua do 
atendimento ao cidadão, evitando falhas e possíveis prejuízos na solução do caso. 

O Núcleo do Consumidor (Nudecon) foi reestabelecido na estrutura da Defensoria 
Pública também em 2022. O órgão realiza um trabalho direcionado às causas 
coletivas e educação em direitos da população. Um destaque da atuação do 
Nudecon foi o mutirão de renegociação de dívidas, em parceria com o Procon, 
realizado em setembro de 2022, e o lançamento da cartilha “Cuidado com o 
superendividamento”. 



Desastres e grandes empreendimentos

A defesa dos direitos das pessoas atingidas pelo desastre do Rio Doce, provocado 
pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, em 2015, foi um dos 
destaques da atuação da Defensoria Pública, por meio do Núcleo de Desastres e 
Grandes Empreendimentos. 

O órgão foi responsável por medidas importantes, como o reconhecimento do 
litoral capixaba como atingido; o acordo de indenização com 192 camaroeiros de 
Vitória, firmado em dezembro de 2019; o retorno do Auxílio Financeiro 
Emergencial para as comunidades atingidas e a contratação imediata das 
Assessorias Técnicas para o Espírito Santo e Minas Gerais.

Além disso, a Defensoria Pública, por meio do Defensor Público-Geral e dos 
defensores do Nudege, participou ativamente da repactuação promovida pelo 
Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Observatório Nacional sobre Questões 
Ambientais, Econômicas e Sociais de Alta Complexidade e Grande Impacto e 
Repercussão, liderada pelo Ministro Luiz Fux. 

As negociações ocorreram ao longo de três anos, envolvendo as instituições de 
justiça, o CNJ e a Fundação Renova, inclusive com visitas técnicas e audiências 
públicas ao longo do Rio Doce. No entanto, não houve um consenso quanto as 
propostas apresentadas. Isso porque não contemplavam o pleito dos atingidos 
pelo Desastre do Rio Doce.

O órgão também expandiu sua atuação na orientação jurídica dos povos 
tradicionais. As comunidades acionaram a Defensoria Pública em virtude dos 
impactos ambientais causados por empreendimentos no Estado.  Em 2021, a 
Instituição intermediou um acordo para a indenização de 303 famílias indígenas 
do Território Indígena de Comboios, em Aracruz, em reparação aos danos 
causados pelo desastre do Rio Doce.
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No mesmo ano, cinquenta e seis famílias da aldeia de 3 Palmeiras, da comunidade 
guarani mboapy pindó, em Aracruz, conseguiram indenização. Em 2022, durante 
o acordo entre a Vale e os e indígenas da etnia Tupiniquim para a desocupação da 
ferrovia em Aracruz, as Defensorias do Estado e da União conseguiram uma 
decisão para que a mineradora custeasse a participação das comunidades em 
audiências para a definição dos novos critérios de indenizações.

Defesa agrária e moradia

A promoção do direito à moradia foi outro objetivo estratégico estabelecido no PE 
2019-2023. A meta foi alcançada por meio da atuação do Núcleo de Defesa Agrária 
e Moradia. O órgão realizou ações importantes, como: a proteção das famílias 
ameaçadas por medidas de remoção judiciais ou administrativas; a orientação 
jurídica de comunidades tradicionais e a parceria com o poder público e outras 
instituições para promover a regularização fundiária.

Um dos destaques da atuação do órgão foi a parceria firmada com o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), para viabilizar a produção de 
documentos essenciais para ações de usucapião. 

O Conselho indica arquitetos e urbanistas para elaboração dos projetos de 
regularização nas ações de usucapião, tornando-a gratuita para o cidadão que é 
assistido pela Defensoria Pública. 



Fortalecimento institucional
Recondução ao cargo do Defensor Público-Geral 

O defensor público-geral do Estado, Gilmar Alves Batista, foi reconduzido ao cargo 
em 2021. O processo eleitoral, ocorrido em dezembro de 2020, foi o primeiro na 
história da Defensoria Pública com candidatura única e realizado por meio da 
internet. Na ocasião, o defensor geral recebeu mais de 85% dos votos válidos.

Batista esteve no cargo entre os anos de 2011 a 2015, quando promoveu a 
organização administrativa da Instituição e sua expansão por todo Espírito Santo. 
Na gestão de 2019 a 2023, elaborou o Planejamento Estratégico que possibilitou a 
realização de projetos importantes, entre os quais: a Defensoria 4.0, atendimento 
a distância ao cidadão; a valorização da carreira e a estabilização da evasão de 
membros, em 2022; a realização do primeiro mutirão carcerário eletrônico em 
conjunto com a Defensoria sem Fronteiras e a cobertura das varas criminais do 
Estado.

Conselho Superior  

A escolha dos membros do Conselho Superior é um marco institucional 
importante, pois defensores e defensoras públicas definem, de forma democrática 
e transparente, os representantes do colegiado por um período de dois anos. Em 
2020, em meio a pandemia da Covid-19, foram eleitos os membros do biênio 
2020-2022. No ano de 2022, foram eleitos e assumiram os conselheiros do biênio 
2022-2024.
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Dia da Defensoria no Senado  

O Senado Federal promoveu, de forma remota, em 2021 uma Sessão Especial em 
homenagem ao Dia da Defensoria Pública. Solicitada pelo senador Fabiano 
Contarato, a homenagem foi transmitida pela TV Senado e contou com a 
participação do defensor público-geral, Gilmar Alves Batista.

Sessão Solene na Ales em 2022

Com a retomada dos eventos presenciais, em 2022, foi possível a realização do Dia 
da Defensoria Pública na Assembleia Legislativa. Durante a sessão solene, 22 
defensores e defensoras públicas receberam uma homenagem pelos serviços 
prestados à população capixaba.  

Conselho fiscal e administrativo do IPAJM 

Também fruto de uma atuação estratégica da Defensoria Pública, 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, com foco no reconhecimento e na 
valorização da Instituição e seus membros.

Selo Social 

Outra atuação destacada foi o recebimento do Selo Social, em novembro de 2019 
e junho de 2022. A iniciativa do Governo do Estado acontece anualmente e 
reconhece as instituições e empresas que empregam pessoas presas e egressos 
do sistema prisional.



Pacto Nacional da Primeira Infância

Com a adesão ao Pacto Nacional da Primeira Infância, em dezembro de 2019, a 
Defensoria Pública fortaleceu seu compromisso com a garantia dos direitos das 
crianças. O evento de adesão contou com a presença do presidente do Conselho 
Nacional de Justiça (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.

Conselho Municipal de Segurança 

O coordenador Criminal, Valdir Vieira e o defensor público, Lucas Maddalena 
tomaram posse no Conselho Municipal de Segurança Pública em julho de 2021, 
para o biênio 2021-2023. O órgão atua na formulação e no planejamento das 
políticas de segurança urbana de Vitória e é composto por representantes do 
poder público e da sociedade civil.
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Defensoria 
em fotos



 

Reunião do Condege com o 
presidente do Senado em 2019.

Posse de novos 
defensores em 2019.

Posse de novos 
defensores em 2019.
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Posse do Governador em 2023.

Posse do Governador em 2023.

Foto: Hélio Filho

Foto: Hélio Filho

Posse de novos 
defensores em 2019.



Inauguração do núcleo de 
Alegre em 2019.

Unidade de atendimento 
de Venda Nova do Imigrante.

Inauguração da unidade de atendimento 
de Venda Nova do Imigrante.

Unidade de atendimento 
no Centro de Vitória.

Inauguração da unidade de 
atendimento no Centro de Vitória.

Inauguração da unidade de 
atendimento no Centro de Vitória.



Inauguração da unidade de 
atendimento de Bom Jesus do Norte.

Reunião com a diretoria
da OAB/ES.

Entrega das carteiras de 
identificação aos defensores.

Recondução do Defensor 
Público-Geral ao cargo.

Remoção de defensores 
públicos na carreira.

Cerimônia de posse da 
Procuradora Geral de Justiça.
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Assinatura do pacto
da Primeira Infância.

Inauguração da unidade 
de atendimento da ALES.

Posse dos membros do Conselho 
Superior biênio 2022-2024. 

Evento da Escola Superior.

Inauguração da unidade 
de atendimento recursal.

Espaço de trabalho na unidade 
de atendimento recursal.
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