


Expediente

Esta publicação é produzida pela Diretoria de Comunicação Social da Defensoria Pública do Estado de Goiás.  
Endereço: Alameda Cel. Joaquim de Bastos, nº 282, Qd. 217, Lt. 14, Setor Marista, CEP: 74175-150, Goiânia-GO. 
Ano 1, nº 1 – 2019. Distribuição gratuita. 

Diretoria de Comunicação Social
Diretora: Tatiane Dias Pimentel
Textos: Lívia Amaral
Fotografias: Eduardo Ferreira
Projeto gráfico e diagramação: Micaele Rodrigues 
* alguns gráficos foram retirados do freepik.com

www.defensoria.go.def.br
www.facebook.com/DefensoriaGoias
Instagram: @defensoriapublicagoias
youtube: DefensoriaPublicadeGoias

Órgãos Auxiliares

Diretor-Geral de Administração e Planejamento
Marcelo Graciano Soares

Diretor de Assuntos Jurídicos
Defensor Público Luiz Paulo Barbosa da Conceição

Diretora do Centro de Atendimento Multidisciplinar
Defensora Pública Michelle Bitta Alencar de Sousa

Diretora de Comunicação Social
Tatiane Dias Pimentel

Diretor de Controle Interno 
Danillo Molinari Silva

Diretor da Escola Superior
Defensor Público Rafael Brasil Vasconcelos (a partir de 
09/12/2019)

Diretor de Tecnologia da Informação 
Leandro Silva de Lima

Administração Superior

Defensor Público-Geral do Estado
Domilson Rabelo da Silva Júnior

Primeiro Subdefensor Público-Geral do Estado
Defensor Público Tiago Gregório Fernandes

Segunda Subdefensora Pública-Geral do Estado
Defensora Pública Débora Vidal de Almeida Rocha

Corregedor-Geral da Defensoria
Defensor Público Luiz Henrique Silva Almeida

Conselho Superior

Membros natos:
Presidente Defensor Público-Geral Domilson Rabelo 
da Silva Júnior

Primeiro Subdefensor Público-Geral Tiago Gregório 
Fernandes

Segunda Subdefensora Pública-Geral Débora Vidal de 
Almeida Rocha

Corregedor-Geral Defensor Público Luiz Henrique Silva 
Almeida

Membros eleitos: 
Defensor Público Daniel Ruybal de Lacerda
Defensor Público Victor Lázaro Ulhoa Florêncio de Morais
Defensora Pública Anna Lina Bariani Araújo
Defensor Público Leonardo César Luiz Stutz
Defensor Público Rafael Brasil Vasconcelos
Defensor Público Marcelo Florêncio de Barros

E-mails: dicom@defensoria.go.def.br
               defensoriacomunica@gmail.com
Telefone: (62) 3201-3916



Índice

3 Procura pelos serviços da Defensoria Pública 
aumenta em 68%

Foram realizadas 348.336 atividades em 2019, incluin-
do 146.957 atendimentos

26 Articulação interinstitucional visa gestão com 
responsabilidade

Diálogo permanente entre DPE-GO e outras institui-
ções garante desenvolvimento contínuo

15 Campanhas internas promovem valorização
profissional

Assistidos se beneficiam com serviço de qualidade

30 Defensoria em Números

32 Endereços das unidades

4 Defensoria promove acesso à justiça em todas as 
regiões de Goiás

Mais de 2,5 mil pessoas foram atendidas em 2019

16 Investimento em formação visa excelência na 
prestação de serviço

Em 2019 foram investidos mais de R$ 239 mil nessa 
área

7 Projetos especiais da Defensoria Pública pro-
movem cidadania

Mais de 1,5 mil pessoas foram contempladas em 
atuação judicial e extrajudicial

17 Modernização da gestão permite economia e 
agilidade

Instruções e Atos normatizam atuação institucional

9 Atuação em demandas coletivas amplia
acesso à justiça pela Defensoria Pública

Em 2019, foram protocoladas sete ACPs e um HC 
Coletivo

18 Investimento em infraestrutura

Com o uso racional de recursos, Defensoria garante 
melhores condições de trabalho e conforto para 
assistidos

10
Inspeções, envio de ofícios, tratativas para mediação 
e acordos são exemplos

Atuação extrajudicial garante acesso à
justiça com celeridade

19
Em 2019, o CSDP editou 11 Resoluções e outras 
normas

Resolução do Conselho Superior define Plano de 
Atuação da Defensoria Pública

12
Cerca de 2 mil pessoas participaram de eventos 
promovidos pela instituição

Defensoria Pública reforça atuação em
educação em direitos

20
Mais de 12 milhões investidos em equipamentos e 
automação

Investimento em tecnologia da informação
permite integração

23
Mais de 2 mil pessoas foram atendidas pela equipe 
do CAM

Atendimento multidisciplinar amplia atuação 
extrajudicial da Defensoria Pública

Editorial2

Geração de mídia espontânea cresce 70% e supe-
ra os R$ 5 milhões

Em 2019 foram contabilizadas 521 matérias jornalísti-
cas com menções à DPE-GO

24

Defensoria Pública firma 11 acordos de coopera-
ção técnica em 2019

Parcerias com instituições e entidades permitem am-
pliação e otimização do alcance da DPE-GO

14

22 Defensoria sedia eventos de articulação
e formação

Além de capacitação, eventos permitem intercâmbio 
de informações

28 Evolução de Orçamento garante cumprimento de 
Emenda Constitucional

O aumento de 83% em relação ano anterior amplia 
acesso à justiça



2

Domilson Rabelo da Silva Júnior
Defensor Público-Geral do Estado de Goiás

Editorial

Nesse momento de debates, reformulações 
e questionamentos em todo o sistema de 
Justiça, a Defensoria Pública emerge e se 
consolida como instrumento do regime de-
mocrático e de promoção dos direitos hu-
manos. Igualmente, nesse mesmo contexto 
de reflexões, a gestão pública e seus desa-
fios são pauta que merecem nossa atenção.  
 
Os mais variados e legítimos balanços 
dessa tão jovem instituição estão nas pá-
ginas seguintes. Tais conquistas, vale di-
zer, somente foram possíveis ante um tra-
balho planejado, cooperado e motivado.  

Mesmo com todos os desafios de ordem 
financeira e do quadro reduzido de pes-
soal, atuando de forma racional, respon-
sável e criativa, ocupamos espaços no 
cenário nacional e estadual, levando um 
serviço de qualidade ao cidadão vulnerável. 
 
Além disso, faço questão de ressaltar que as 
vitórias tornaram-se possíveis e concretas 
porque toda a equipe esteve comprometida 
com o aprendizado, os resultados e com ativi-
dades traçadas para o cumprimento do Plano 
de Atuação aprovado pelo Conselho Superior.  
 
Isso mesmo, ousamos sair de uma zona de 
conforto para imprimir outros patamares de
gestão, pautados, sobretudo, no diálogo, efi-
ciência e entregas. 
 
Aprendemos, que nem tudo nos vêm ao tem-
po e hora, o que não significa que desistimos, 
ao contrário, resgatamos energia para conti-
nuar persistindo, certos de que a colheita virá, 
uma vez que a semeadura está sendo feita, aci-
ma de tudo, com amor e comprometimento. 
 
Outros desafios virão e temos a certeza de 
que estaremos preparados. Em verdade, não 
nos é dada a opção do não enfrentamento. 
Com ética, estudo, observação, engajamento, 
e claro, corrigindo falhas, a meta é profissio-
nalizar cada vez mais os atos de gestão, le-
vando a Defensoria Pública ao patamar que 
já deveria estar há muitos anos em Goiás.  

Gratidão! 

Avante!
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Foram realizadas 348.336 atividades em 2019, incluindo 146.957 atendimentos

Procura pelos serviços da Defensoria Pú-
blica aumenta em 68%

Expandindo sua atuação a cada dia, a Defen-
soria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) 
contabilizou em 2019 a realização de 146.957 
atendimentos ao público, somente por meio 
da atuação rotineira dos Núcleos. Assim, fo-
ram realizadas 348.336 atividades, que in-
cluem atendimentos, elaboração e protocolo 
de peças processuais, atuação extrajudicial, 
sessões de Tribunais do Júri, inspeções, audi-
ências, entre outros (acesse o detalhamento na 
página 30).Não estão inclusos nesse total os 
atendimentos itinerantes e remotos (leia na 
página 4 e 5), bem como o total dos órgãos 
auxiliares, como o Centro de Atendimento 
Multidisciplinar (leia na página 23).

De acordo com o defensor público-geral do 
Estado de Goiás, Domilson Rabelo da Silva 
Júnior, esse aumento de 53% nas atividades 
realizadas e 68% nos atendimentos ao públi-
co são reflexo do trabalho conjunto de todos 
os setores da Defensoria Pública. “O Plano de 
Atuação da Defensoria Pública foi um guia 
fundamental em nosso trabalho, permitindo 

planejamento das nossas atividades com foco 
central na aplicação de uma política pública 
de acesso integral e gratuito à justiça. Uma 
política pública que só a Defensoria é cons-
titucionalmente competente para executar”, 
explicou.

Peticionamento Integrado – Intercâmbio 
entre as Defensorias Públicas do país, deno-
minado Peticionamento Integrado, tem como 
objetivo facilitar o acesso à justiça àquelas 
pessoas que residam em unidade da federa-
ção distinta daquela em que tramita ou deva 
tramitar o processo judicial de seu interesse.

Em Goiás, esse atendimento é realizado pela 
Corregedoria-Geral. Em 2019, houve o atendi-
mento a 1052 pedidos de protocolo de peças 
processuais vindas de Defensorias de outras 
unidades da federação, o encaminhamen-
to de 437 pedidos de protocolo feitos por 
membros da DPE-GO às outras Defensorias e 
intermediação de 272 pedidos de cópias de 
processos.
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Mais de 2,5 mil pessoas foram atendidas em 2019

Defensoria promove acesso à justiça em 
todas as regiões de Goiás
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Estar presente, mesmo onde ainda não está 
instalada de forma permanente. É nesse sen-
tido que a Defensoria Pública do Estado de 
Goiás desenvolve o Defensoria Itinerante, atu-
ando em audiências concentradas, inspeções 
em unidades prisionais e de saúde, palestras 
e realizando atendimentos remotos em todo 

o território goiano. Em 2019, mais de 2,5 mil 
pessoas, de 22 municípios onde a DPE-GO 
ainda não possui instalações permanentes, 
foram atendidas pela instituição. Além disso, 
ocorrem ainda edições especiais do Defenso-
ria Itinerante, destinadas a públicos específi-
cos (confira na página 7), o que permite uma 
atuação mais especializada.

Via projeto-piloto Defesa Criminal a Distân-
cia, houve a manifestação em mais de 500 
processos físicos oriundos das Comarcas de 
Novo Gama, Minaçu, Acreúna, Cavalcante e 
Valparaíso de Goiás. Os juízos encaminharam 
os processos físicos até a sede administrativa 
da DPE-GO, ficando a gestão dos processos 
compartilhados entre a Primeira e Segunda 
Subdefensorias Públicas-Gerais, com apoio 
prático nas petições da equipe de assessoria 
de ambas bem como do grupo de voluntá-
rios, além da atuação de faculdades de Direito 
cooperadas.

Defensoria Itinerante
Em 2019, 13 edições foram realizadas nos mu-
nicípios do interior do Estado e outras 11 em 
Goiânia. Mais de 1 mil pessoas receberam o 
atendimento jurídico, integral e gratuito da 
instituição. Para muitos deles foi a primeira 
oportunidade de acesso à justiça. Essa ação 
permite oferecer orientação jurídica e, quan-
do necessário, a realização de tratativas admi-
nistrativas ou judiciais para resolver o proble-
ma de cada cidadão. A população atendida 
tem o acompanhamento integral do seu pro-
cesso (do início ao fim). Em 2019 a Segunda 
Subdefensoria Pública do Estado de Goiás ge-
riu 1.280 processos relativos a pessoas atendi-
das no projeto. 

No Defensoria Itinerante, a DPE-GO monta 
uma estrutura temporária de atendimento, 
com defensores públicos e servidores, a fim 
de atender a população local. O projeto é rea-
lizado de forma independente e também por 
meio de parcerias, como a ocorrida na capi-
tal entre Defensoria Pública e o Município de 
Goiânia e com a Assembleia Legislativa, no 
interior do Estado.



Maio Verde - Em defesa delas: defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres, atendimento concentrado e exposição 
fotográfica na Vila Cultural Cora Coralina

Meu Pai Tem Nome – Atendimento concentrado para reconhecimento da paternidade/filiação, seja biológica, pós-morte, afetiva ou por 
adoção

Conciliação Saneago – Atendimento concentrado com cerca de 100 pessoas que puderam negociar com a Companhia Saneamento de 
Goiás (Saneago), via mediação promovida pela Defensoria Pública, débitos que estavam judicializados

Casamento Coletivo – Celebração de Casamento Coletivo promovida pelo Núcleo de Defensorias Especializadas Processuais de Família, que 
garantiu o enlace a 97 casais
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ria Pública (Maio Verde) teve como tema em 
2019: Em defesa delas: defensoras e defensores 
públicos pela garantia dos direitos das mulhe-
res. Internamente, foi desenvolvida a campa-
nha Pílulas Contra o Machismo, que propunha 
a reflexão sobre o machismo cotidiano. Exter-
namente foram realizados atendimento con-
centrados, por meio do Defensoria Itinerante 
Mulher (duas edições, tendo uma delas dura-
ção de três dias), atendimentos concentrados 
na ala feminina da Casa de Prisão Provisória 
(CPP) e Penitenciária Consuelo Nasser. 

Foi por meio desse atendimento na Consue-
lo Nasser que os defensores públicos tiveram 
contato com o caso de Clarisse (nome fictí-
cio)*, 45 anos. Tendo sido detida dois anos 
após a prescrição de condenação (18 anos 
após o fato) e permanecendo ilegalmente 
presa por 1 ano e 10 meses ela foi solta com 
base na atuação da Defensoria Pública. “Eu 
quero que conheçam a minha história, para 
que outros não cometam os mesmos erros de 
destruir vidas que já foram resgatadas”, afirma 
Clarisse.

Ainda dentro do Maio Verde, houve a exposi-
ção fotográfica na Vila Cultural Cora Coralina, 
com fotografias de mulheres vítimas de vio-
lência assistidas pela Defensoria Pública de 
Goiás. Como atuação formativa, a DPE-GO 
realizou sete rodas de conversa em parceria 
com a Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG). Além disso, foi realizado o primeiro 
Curso de Defensoras Populares, que capacitou 
mulheres de regiões periféricas de Goiânia a 
serem multiplicadoras no combate e assis-
tência à mulher vítima de violência de gênero 
(leia mais na página 12).

Meu Pai Tem Nome – Garantir o direito fun-
damental ao reconhecimento da paternida-

Garantir o exercício da cidadania e o acesso 
a direitos à população em situação de vulne-
rabilidade econômica e/ou social é função 
intitucional da Defensoria Pública do Estado 
de Goiás. Como forma de ampliar essa aproxi-
mação com o assistido e seu acesso à justiça, 
a DPE-GO realizou em 2019 projetos especiais 
com ações concentradas, mais especializadas, 
alcançando mais de 1,5 mil pessoas. Entre eles 
os atendimentos via campanhas Maio Verde: 
Em Defesa Delas e Meu Pai Tem Nome, bem 
como a celebração do 1ª Casamento Coletivo.

“Essas ações demonstram a atuação da DPE-
GO fora do âmbito processual e comprovam 
o trabalho na afirmação de um Estado Demo-
crático de Direito, no qual todos devem ter 
acesso aos direitos sociais e fundamentais”, 
explica o defensor público-geral de Goiás, 
Domilson Rabelo da Silva Júnior.

Entre os projetos especiais conduzidos em 
2019 pela Defensoria Pública do Estado de 
Goiás, por meio de seus Núcleos Especializa-
dos, está o Abraçar para Defender (que atende 
semanalmente, de forma concentrada, refu-
giados e imigrantes), o Longe das Ruas, Perto 
dos Sonhos (desenvolvido em conjunto com 
o Ministério Público do Trabalho em Goiás, 
para formação e empregabilidade da popu-
lação em situação de rua), o Bloco Defensoras 
e Defensores de Direitos Humanos e Diversidade 
(com tenda de orientação jurídica e participa-
ção de defensores públicos e outras autorida-
des na Parada LGBTI+ 2019), o Grupo Reflexivo 
para Mulheres Vítimas de Violência (realizado 
em parceria com a PUC Goiás) e atendimento 
concentrado destinado à população transe-
xual, em situação de rua, em situação de cár-
cere e mulheres.

Maio Verde – A campanha anual da Defenso-

Projetos especiais da Defensoria Pública 
promovem cidadania
Mais de 1,5 mil pessoas foram contempladas em atuação judicial e extrajudicial
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de/filiação, seja biológica, pós-morte, afetiva 
ou por adoção. Esse foi o mote da campanha 
Meu Pai Tem Nome, realizada pela DPE-GO em 
cooperação com a OVG, em 2019. Por meio 
do projeto, filhos e/ou pais que desejavam 
fazer o reconhecimento de paternidade, judi-
cialmente ou extrajudicialmente, foram aten-
didos pela Defensoria Pública. Desenvolvido 
no segundo semestre do ano, foram atendi-
das na capital 86 famílias (com a realização de 
70 acordos extrajudiciais) e 21 em Trindade.

O encanador Leandro dos Santos, 32 anos, 
aproveitou o projeto para incluir em sua do-
cumentação o nome de seus pais afetivos. 
Seus pais biológicos são irmãos de seus pais 
afetivos (duas irmãs e dois irmãos). Seus pais 
biológicos estavam separados no momento 
de seu nascimento e a mãe o registrou sem o 
nome do pai. Pouco antes do filho completar 
2 anos de idade, o pai biológico faleceu em 
um acidente. O irmão do pai pediu à cunha-
da que permitisse que ele e sua esposa (irmã 
da mãe biológica) pudessem criar o sobrinho, 
reconhecendo o vínculo com o pai falecido.  
“Sempre quisemos incluir ele em tudo, por-
que o dia que faltarmos ele vai ter os mesmos 
direitos dos irmãos”, frisa. 

Casamento Coletivo – Pela primeira vez, a 
DPE-GO realizou uma Celebração de Casa-
mento Coletivo. Promovida pelo Núcleo de 
Defensorias Especializadas Processuais de Fa-

mília, a cerimônia civil garantiu o enlace a 97 
casais, que não teriam condições financeiras 
para arcar com os custos. Via 19 instituições e 
empresas parceiras foi possível construir uma 
atmosfera de sonho, que garantiu (além da 
formalização civil) a realização do evento com 
muito amor, respeito e dignidade, envolven-
do cerca de 700 pessoas. 

“Somos um casal que vive junto – em harmo-
nia a maior parte do tempo, graças a Deus 
– há 27 anos. Dessa união tivemos um casal 
de filhos muito amado. Ontem nossa alegria 
custava caber dentro de nós. Então, muito 
obrigada a vocês por nos tratarem com dig-
nidade e cidadania”, descreveu a noiva Delacy 
Conceição da Mota. 

Conciliação Saneago – Cerca de 100 pesso-
as puderam negociar com a Companhia Sa-
neamento de Goiás (Saneago), via mediação 
promovida pela Defensoria Pública, débitos 
que estavam judicializados. Com a ação con-
centrada, em alguns casos, houve o descon-
to de até 98% sobre a multa, juros e correção 
monetária da dívida. 

A minha sensação nesse momento é de alívio. 
Agora, vamos juntar a família e pagar o que 
restou da dívida”, conta a diarista Maria Lúcia 
da Silva, 63 anos. No caso dela, os R$ 25 mil 
que restaram de dívida foram parcelados em 
50 meses.
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de Atendimento ao Cliente (SAC) da Enel (em 
conjunto com Procon e MP-GO); para que a 
Enel restabelecesse a religação de urgên-
cia no interior do estado (em conjunto com 
Procon e MP-GO), pois tal serviço não estava 
sendo prestado a estes consumidores; para 
o encerramento de contratos temporários e 
nomeação de concursados na rede estadual 
de ensino; e para impedir a interrupção do 
funcionamento das unidades de acolhimento 
da Secretaria Municipal de Assistência Social 
de Goiânia (Semas) devido à demissão, sem 
substituição, de funcionários temporários. 

O Habeas Corpus Coletivo foi protocolado no 
Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir 
banho de sol diário aos internos do Presídio 
Especial de Planaltina de Goiás. Após inspe-
ção realizada pela Defensoria Pública do Esta-
do de Goiás na unidade prisional, foi consta-
tado que o banho de sol que deveria ocorrer 
diariamente, não estava sendo autorizado aos 
sábados, domingos e feriados.

O acesso à justiça vai além da atuação indivi-
dual, seja ela judicial ou extrajudicial. Embora 
tenha como eixo central o atendimento indi-
vidualizado e partilhe com outras instituições 
a possibilidade de ações de tutela coletiva, a 
DPE-GO atua, estrategicamente, de forma co-
letiva para garantir que pautas de amplo im-
pacto não afetem a população mais vulnerá-
vel, com a suspensão de serviços de utilidade 
pública e violação de direitos, por exemplo. 
Nesse contexto, em 2019, os defensores pú-
blicos ingressaram com sete Ações Civis Pú-
blicas (ACPs) e um Habeas Corpus Coletivo.

As ACPs dizem respeito à prorrogação do Pro-
grama Jovem Cidadão/Jovem Aprendiz, a fim 
de evitar a interrupção do programa e respec-
tivos contratos de aprendizagem vigentes – 
que impactaria cerca de 5 mil adolescentes; à 
necessidade de transparência na oferta de va-
gas e no cadastro reserva para CMEIs no muni-
cípio de Aparecida de Goiânia, pois não havia 
uma lista pública; para a melhoria do Serviço 

Em 2019, foram protocoladas sete ACPs e um HC Coletivo

Atuação em demandas coletivas amplia 
acesso à justiça pela Defensoria Pública
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ocorrido no Centro de Internação Provisória 
(CIP), em 25 de maio de 2018,  e firmou acor-
do para a reparação civil e simbólica.

Encaminhamento de ofícios, mediações entre 
as partes, inspeções (como no sistema prisio-
nal, unidades de acolhimento e socioeducati-
vo), emissão de recomendações e realização 
de reuniões também são algumas formas em 
que a DPE-GO desenvolve esse trabalho. A 
judicialização ocorre somente quando todas 
as tentativas extrajudiciais são frustradas. So-
mente em 2019, foram encaminhados 6.422 

Atuação que vai além de manifestação pro-
cessual. Assim tem trabalhado a Defensoria 
Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), garan-
tindo a efetivação de direitos também por 
meio de tratativas administrativas ou extra-
judiciais. Com isso, as demandas podem ser 
atendidas de forma mais ágil, sem sobrecar-
regar o Judiciário e assegurado o respeito ao 
assistido. Exemplo disso, foram as  mediações 
que culminaram em acordo extrajudicial his-
tórico e inédito em Goiás, em que o Estado de 
Goiás reconheceu sua responsabilidade civil 
pela morte de dez adolescentes em incêndio  

Atuação extrajudicial garante acesso à 
justiça com celeridade
Inspeções, envio de ofícios, tratativas para mediação e acordos são exemplos

Mediado pela DPE-GO, acordo garantiu reparação civil às famílias do adolescentes vítimas de incêndio no CIP



11

Vistoria no presídio de Inhumas

ofícios desse tipo. Também é prática cotidiana 
a realização de inspeções/visitas para verifica-
ção de denúncias e acompanhamento contí-
nuo do trabalho desenvolvido em unidades 
prisionais, socioeducativas e de acolhimen-
to diverso (onde estão idosos, crianças e/ou 

adolescentes, mulheres vítimas de violência, 
de pessoas com deficiência).

Recomendação – A fim de priorizar o diálogo 
e atuar educativamente antes de uma possí-
vel judicialização, a Defensoria Pública tem 
emitido Recomendações. Esses documentos 
apresentam a argumentação jurídica que nor-
matiza determinado tipo de conduta e, com 
isso, facilitam a compreensão de outros entes 
sobre a necessidade de regularização de sua 
atuação. Em 2019, foram emitidas Recomen-
dações para arquivamento de projeto de lei 

que pretendia proibir a distribuição de pílula 
do dia seguinte pelo Sistema Único de Saúde 
de Luziânia e sobre a normatização das ações 
contra assédio sexual nas escolas públicas e 
particulares de Goiânia (via Núcleo Especiali-
zado de Defesa e Promoção dos Direitos da 
Mulher), também para o respeito e observân-
cia das prerrogativas dos membros da Defen-
soria Pública no que se refere à fiscalização e 
atendimento a presos em unidades prisionais 
sob a administração da Diretoria-Geral de Ad-
ministração Penitenciária do Estado de Goiás 
(via Núcleo Especializado de Direitos Huma-
nos), entre outras.



12

para a Cidadania e Conexão Jurídica são alguns 
dos projetos realizados. 

Além disso, os defensores públicos ministra-
ram palestras em parceria com outras insti-
tuições e entidades, como rodas de conversa 
com o público atendido pela Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) e com estudantes 
atendidos pelo Centro Salesiano do Aprendiz 
(Cesam-GO). A maioria dos eventos foi coor-
denada pela Escola Superior da Defensoria.

Uma das funções institucionais da Defenso-
ria Pública do Estado de Goiás é a educação 
em direitos e, esta, tornou-se uma importante 
área de atuação. Em 2019, cerca de 2 mil pes-
soas participaram de palestras e outros even-
tos de formação promovidos ou que tiveram 
a palestrantes da DPE-GO. Essas ações tiveram 
como foco a população em geral, contem-
plando adolescentes, jovens, adultos e idosos. 
Defensoria nas Escolas, 1º Curso de Defensoras 
Populares, Defensoria nas Universidades, Educar 

Cerca de 2 mil pessoas participaram de eventos promovidos pela instituição

Defensoria Pública reforça atuação em 
educação em direitos

Educar para a Cidadania – Desenvolvida pela Escola Su-
perior da Defensoria Pública em parceria com a Assembleia 
Legislativa de Goiás, essa ação contemplou 616 estudantes 
de Ensino Fundamental, Médio e Superior, em 14 edições, 
levando informações sobre a Defensoria Pública,  noções de 
cidadania, direitos e deveres.

Defensoria nas Escolas – O projeto visa levar aos alunos, 
professores e servidores das escolas públicas de ensino 
médio do Estado de Goiás informações sobre a Defensoria 
Pública, bem como noções de cidadania, direitos e deveres, 
em especial acerca de áreas de interesse dos jovens estu-
dantes.

1º Curso de Defensoras Populares – Coordenado pelo Nú-
cleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da 
Mulher (Nudem) e Escola Superior da Defensoria Pública, o 
projeto capacitou em educação em direitos 42 mulheres da 
comunidade, especialmente aquelas que atuam no atendi-
mento à população em situação de vulnerabilidade social.
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Palestras – Foram ministradas palestras em parceria com 
outras instituições com o foco na educação em direitos. 
Exemplo disso, foram as sete rodas de conversa desenvol-
vidas em parceria com a OVG e as palestras aos estudantes 
atendidos pelo Centro Salesiano do Aprendiz (Cesam-GO).

Defensoria nas Universidades – Leva aos universitários o 
conhecimento do papel institucional da Defensoria Pública 
dentro do contexto social e jurídico explanando sobre suas 
funções, objetivos e a carreira jurídica de defensor público 
no meio acadêmico e demais instituições de ensino. Houve 
seis edições em 2019, com 520 participantes.

II Conferência de Direitos Humanos da Defensoria Públi-
ca do Estado de Goiás – Aberto à comunidade, o evento 
debateu temas afetos à defesa dos direitos humanos, com 
participação de 136 pessoas.

Conexão Jurídica – Aberto à comunidade, o projeto visa 
discutir em mesas-redondas, com a participação dos diver-
sos segmentos que compõem o sistema de justiça, temas 
da ordem do dia do mundo jurídico. Teve uma edição em 
2019, com 68 participantes.

Projeto Diálogo – Aberto à comunidade, o projeto visa 
estabelecer um ambiente de interlocução sobre temas do 
cenário jurídico por meio de palestras. Teve uma edição em 
2019, com 51 participantes.
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cimento, óbito e outras), via convênio com 
a Associação Nacional dos Registradores de 
Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que permitiu 
atender aos pedidos da parte interessada para 
solicitação e acesso às certidões por meio do 
uso da plataforma da Central de Informação 
de Registro Civil de Pessoas. Somente no se-
gundo semestre do ano passado, foram via-
bilizados 203 requerimentos de segunda via 
de certidões de nascimento para pessoas em 
situação de rua, atendidas pela DPE-GO no 
Centro POP. Firmado em 26 de junho, o acor-
do tem prazo indeterminado.

Entorno – O atendimento à população de 
Luziânia e Valparaíso de Goiás também foi 
foco de cooperação. Em 28 de agosto, foi fir-
mado acordo de cooperação entre a DPE-GO 
e o Centro Universitário de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (Unidesc) para promoção 
de assistência jurídica integral e gratuita, de 
forma judicial e extrajudicial aos necessitados, 
mediante colaboração por seu núcleo de prá-
tica jurídica do curso de direito, sob orienta-
ção. Assim, o Unidesc se tornou parceiro na 
realização do Programa Defensoria Itinerante 
no Entorno do Distrito Federal.

Saúde – DPE-GO, Ministério Público do Esta-
do de Goiás e Defensoria Pública da União se 
uniram com o objetivo de definir fluxos para 
encaminhamento de pedidos para dispen-
sação de medicamentos, conforme as com-
petências administrativas e demais procedi-
mentos de saúde. Isso permitirá dividir, entre 
os três órgãos, as atribuições institucionais re-
ferentes ao Direito à Saúde, e garantir, de for-
ma integral e gratuita, atendimento e orienta-
ção jurídica aos usuários do SUS. O termo de 
cooperação foi assinado em 6 de novembro, 
com vigência de dois anos.

Para melhor atender a população e promover 
cidadania, a Defensoria Pública do Estado de 
Goiás tem atuado em conjunto com outras 
instituições e entidades. Por meio de acordos 
de cooperação e convênios têm sido possível 
ampliar o alcance e otimizar o atendimento, 
de forma econômica. Em 2019 foram firma-
das 11 parcerias desse tipo, que englobam 
emissão de certidões via digital, conciliação 
extrajudicial, cessão de uso de espaço, cessão 
de servidores, educação em direitos (veja na 
página 12), entre outros projetos.

Documentação – Um desses avanços pos-
sibilitados foi a agilidade na emissão de do-
cumentos de Registro Civil (certidões de nas-

Defensoria Pública firma 11 acordos de 
cooperação técnica em 2019
Parcerias com instituições e entidades permitem ampliação e otimização do al-
cance da DPE-GO



15

moção dos Direitos da Mulher (Nudem), com 
o apoio da Diretoria de Comunicação Social 
(Dicom), lançou a campanha Pílulas Contra o 
Machismo a fim de propor reflexões sobre a 
cultura machista dentro da instituição. 

Campanha do Laço Branco – Nos meses 
de novembro e dezembro, o Nudem, com o 
apoio da ESDP, realizou a Campanha do Laço 
Branco, que integrou os 21 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência Contra a Mulher. Reali-
zou-se pesquisa interna com defensoras pú-
blicas, servidoras, estagiárias e voluntárias a 
fim de verificar possíveis situações de violên-
cia e machismo sofridas por essas mulheres 
em ambiente de trabalho e no dia 13 de de-
zembro, em alusão ao Dia Nacional de Mobili-
zação dos Homens pelo Fim da Violência con-
tra as Mulheres (06/12), houve grupo reflexivo 
destinado ao público interno masculino da 
instituição para debater tais questões. 

Reconhecimento profissional – Ao longo de 
todo o ano, a Dicom produziu e promoveu 28 
publicações comemorativas no Facebook e 
Instagram da Defensoria Pública. Os materiais 
homenagearam defensores públicos, servido-
res, estagiários, colaboradores e terceirizados.

Um ambiente de trabalho saudável, seguro 
e acolhedor reflete diretamente na qualida-
de do serviço prestado à população. Quem 
ganha é toda a sociedade. Pensando nisso, 
a Defensoria Pública do Estado de Goiás tem 
investido em campanhas internas, voltadas 
aos seus membros, servidores, estagiários e 
voluntários, que vão desde o enfrentamento 
a temas delicados e caros a todos os sujeitos, 
até o reconhecimento de sua valorização pro-
fissional.

Cortesia Gera Cortesia – No mês de abril, a 
Corregedoria-Geral da DPE-GO desencadeou 
a campanha permanente Cortesia Gera Corte-
sia. Houve a confecção e distribuição de car-
tazes educativos a todos os setores da insti-
tuição. O objetivo é melhorar a comunicação 
entre os assistidos e os defensores públicos, 
servidores e estagiários, visando garantir mais 
qualidade do serviço prestado, assim como 
eliminar problemas de comunicação durante 
o atendimento. Outras ações também foram 
implementadas como a realização do Curso 
de Ambientação com servidores terceiriza-
dos, promovido pela Escola Superior da De-
fensoria Pública (ESDP).

Pílulas Contra o Machismo – No mês de mar-
ço, o Núcleo Especializado de Defesa e Pro-

Assistidos se beneficiam com serviço de qualidade

Campanhas internas promovem valori-
zação profissional
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A fim de atingir a excelência na prestação de 
serviço e no desenvolvimento da instituição, 
a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-
GO) investe continuamente na capacitação 
de membros, servidores e estagiários. Isso 
ocorre por meio do custeio de cursos dentro e 
fora do estado, na realização de treinamentos 
internos e ao sediar congressos/conferências. 
Em 2019, somente nesta área, foram investi-
dos R$ 239.971,06 com a participação em 33 
cursos, seminários, palestras e/ou congressos.

Uma das novidades foi o Curso de Ambien-
tação, destinado aos novos colaboradores 
da DPE-GO. A proposta é capacitar os novos 
colaboradores acerca do que é a Defensoria 

Em 2019 foram investidos mais de R$ 239 mil nessa área

Investimento em formação visa excelên-
cia na prestação de serviço

Pública, quais os serviços prestados, a locali-
zação das unidades de atendimento, infor-
mações sobre as formas de abordagem, entre 
outros.

A participação na maior parte dos eventos 
de formação se deu via Escola Superior da 
Defensoria Pública que, em 2019, além de 
promover cursos, palestras, workshops e trei-
namentos, também regulamentou a seleção 
de membros e servidores para capacitações 
externas. O investimento realizado no ano 
passado refere-se ao custeio com translado, 
hospedagem, inscrições, contratação de pa-
lestrantes, diárias, locação de espaços, alimen-
tos, entre outros.
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Por meio de uma gestão mais moderna, a De-
fensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) 
tem realizado uma gestão de contratos mais 
eficiente, gerando mais economicidade e 
transparência. Entre as medidas adotadas em 
2019 estão a virtualização de todos os proces-
sos (via SEI - Sistema Eletrônico de Informa-
ções), a criação/implementação de ferramen-
tas que permitiram eficiência na fiscalização 
e supervisão da gestão dos contratos e a nor-
matização de procedimentos, via expedição 
de quatro Instruções Normativas (IN) da De-
fensoria Pública-Geral e três Atos Normativos 
da Corregedoria-Geral da DPE-GO.

A IN nº 001/2019 estabeleceu as normas ge-
rais e os procedimentos relativos à virtuali-
zação e tramitação eletrônica de processos, 
à gestão, ao funcionamento e utilização do 
SEI. A medida amplia a transparência, uma 
vez que qualquer usuário do SEI pode acessar 
os processos públicos e acompanhar seu an-
damento. Elimina-se ainda a necessidade de 
processos físicos, gerando agilidade no rito 
processual.

Também houve a publicação de Instruções 
Normativas que estabeleceram normas ge-
rais para utilização de veículos no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado de Goiás (IN nº 
002/2019) e sobre a administração, controle, 
uso, fornecimento, responsabilidade, guarda, 
transferência, cessão, alienação e desfazimen-
to de bens móveis (IN nº 003/2019). Também 
foi regulamentado o uso dos recursos de tec-
nologia da informação e outras providências 
(IN nº 004/2019).

Internamente, as Diretorias de Controle Inter-
no (DCI) e Assuntos Jurídicos (DAJ) atuaram 
de forma célere e fundamentada na análise 
dos processos em trâmite na DPE-GO, a fim 

Instruções e Atos normatizam atuação institucional

Modernização da gestão permite 
economia e agilidade

de garantir a sua legalidade e eficiência. Até 
27 de novembro de 2019, a DAJ emitiu 136 
pareceres, 57 despachos, seis memorandos e 
uma consulta.  

A DCI, por sua vez, emitiu 86 pareceres, duas 
notas técnicas, duas recomendações, 18 me-
morandos, 157 despachos e manifestou em 
610 processos. A atuação da DCI teve como 
base dois eixos: detectiva e corretiva (quando 
os trabalhos realizados resultaram na correção 
das falhas, apenas nos processos analisados, 
de forma isolada, proporcionando a melhoria 
dos procedimentos de controle e gestão de 
riscos); e preventiva e concomitante (quando 
os trabalhos realizados, além da correção das 
falhas isoladas, proporcionaram melhoria na 
gestão do fluxo dos processos e dos procedi-
mentos de controle).

A Corregedoria-Geral emitiu três Atos Nor-
mativos em 2019 e uma Instrução Normati-
va Conjunta.  Os Atos alteraram os modelos 
de Relatórios Mensais de Atividades para fins 
de avaliação em estágio probatório e compi-
lação de dados estatísticos no âmbito da De-
fensoria Pública; regulamentou, no âmbito da 
DPE-GO, o atendimento do Núcleo de Defen-
sorias Especializadas de Atendimento Inicial 
da Capital; e disciplina e alterou os modelos 
de Relatórios Mensais das atividades desen-
volvidas pelos profissionais dos Centros de 
Atendimento Multidisciplinar. 

A IN Conjunta nº 001/2019 – PSDPG/SSDPG/
CGDP/DPE-GO – disciplinou e estabeleceu 
formulário de relatório do plantão, e também, 
modelo de termo para uso exclusivo nas 
hipóteses de encaminhamento de assistidos 
do plantão para o expediente ordinário, bem 
como do expediente ordinário para a atuação 
do plantão.
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A Defensoria Pública do Estado de Goiás 
(DPE-GO) tem investido na infraestrutura de 
suas unidades a fim de melhorar as condições 
de trabalho de seus defensores públicos, ser-
vidores, estagiários e voluntários. De acordo 
com dados da Diretoria-Geral de Administra-
ção e Planejamento (DGAP), em 2019, foram 
investidos R$ 2.390.990,89 em melhorias es-
truturais, que incluem aquisição de mobiliá-
rio, manutenção de elevadores, contratos de 
locação, entre outros. 

A Unidade Oeste, onde funciona o Atendi-
mento Inicial Cível, localizada na Alameda dos 

Com o uso racional de recursos, Defensoria garante melhores condições de traba-
lho e conforto para assistidos

Unidade Oeste Unidade Sul - Centro de Atendimento Multidiciplinar

Investimento em infraestrutura

Buritis, em Goiânia, foi reformada e ampliada 
de 40 para 85 metros quadrados.

Houve reformas e/ou manutenções nas uni-
dade de Aparecida de Goiânia, Trindade, Sul e 
Unidade Marista. A melhoria de outros espa-
ços está em andamento, com a realização de 
obras baseadas em contratos assinados em 
2019: a nova Unidade Jardim Goiás, que abri-
gará os núcleos Criminais da Capital, em Exe-
cução Penal e do Tribunal do Júri; o espaço 
do Núcleo da Infância e Juventude da Capital 
na Unidade Marista; e as novas instalações da 
unidade de Inhumas; entre outros.
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Formado por dez membros, o Conselho Su-
perior da Defensoria Pública (CSDP) é um ór-
gão da Administração Superior da Defensoria 
Pública do Estado de Goiás. Ele exerce ativida-
des consultivas, normativas e decisórias. Em 
2019, o CSDP expediu 11 Resoluções, nove 
Consultas e um Edital. Plano de Atuação da 
Defensoria Pública para o biênio 2019/2020, 
funcionamento do plantão da DPE-GO, novo 
regimento para serviço voluntário, regula-
mentação da remoção de membros e lista de 
antiguidade foram alguns assuntos aprova-
dos pelo órgão.

Em 2019, o CSDP editou 11 Resoluções e outras normas 

As reuniões ordinárias do Conselho Superior ocorrem na primeira sexta-feira de cada mês 

Resolução do Conselho Superior define 
Plano de Atuação da Defensoria Pública

A Resolução nº 083/2019 (aprova o Plano de 
Atuação da DPE-GO), por exemplo, traz as 
metas a serem cumpridas, em consonância 
com o papel constitucional da Defensoria Pú-
blica. A normatização interna também é foco, 
como as novas regras para o plantão (Resolu-
ção nº 088/2019) e a definição do modelo de 
relatórios para Coordenações (Resolução nº 
084/2019). Passa ainda pelo CSDP a propos-
ta orçamentária e a lista de antiguidade dos 
membros. Todos esses documentos podem 
ser acessados na aba Conselho Superior, no 
site da DPE-GO.
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Integração – a Diretoria de Tecnologia da 
Informação (DTI) ampliou a Nuvem de Da-
dos da DPE-GO, consolidando o modelo que 
visa integrar virtualmente as unidades des-
centralizadas fisicamente. Foram integradas 
à Nuvem da Defensoria Pública as unidades: 
Marista, Sul, Lozandes, Aparecida de Goiânia, 
Trindade e Oeste (Atendimento Inicial Cível), 
que abrigam juntas, aproximadamente 72% 
dos órgãos que compõem à DPE-GO. Assim, 

A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-
GO) avançou na integração de sua rede e me-
lhoria de seu serviço digital em 2019. Foram 
investidos R$ 2.990.608,14 em equipamentos 
de tecnologia da informação e em mapea-
mento, diagnóstico, redesenho e automação 
de processos. Isso permitiu a ampliação da 
comunicação por voz (telefonia) em 300%, 

Quase 3 milhões investidos em equipamentos e automação

Investimento em tecnologia da informa-
ção permite integração

crescimento e integração das unidades por 
meio de nuvem de dados, aumento da veloci-
dade da internet, melhoria do monitoramen-
to e suporte técnico, entre outros. Também foi 
lançado o canal da intranet e realizada a pri-
meira eleição online para membros do Con-
selho Superior da Defensoria Pública e outras 
melhorias que estão em desenvolvimento.

os membros, servidores, estagiários e volun-
tários passaram a utilizar as mesmas creden-
ciais para acessarem os serviços de rede em 
qualquer uma destas unidades. Esta mesma 
base de autenticação está sendo utilizada na 
intranet da DPE-GO.

Melhorias – Houve a ampliação de até 
1000% na velocidade dos links e o forneci-
mento a custo zero de Firewalls (equipamento 
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para cibersegurança) para todas as unidades 
da Defensoria. Foram adquiridos equipamen-
tos concentradores de rede (switch) de alta 
performance, ampliando exponencialmente 
a capacidade de tráfego de dados nas redes 
internas das unidades, migrando de cenários 
onde a rede local era limitada à 100 Megabit 
por segundo, para redes de 1000 Megabit por 
segundo. Além da ampliação da velocidade, 
os novos switches habilitam as redes locais 
a receberem novos produtos, tais como o 
Datacenter próprio da Defensoria, cuja aqui-
sição está em curso, soluções de telefonia IP, 
controle de acesso e videomonitoramento IP, 
além de acrescentar valiosos recursos de ge-
renciamento, monitoramento e segurança da 
informação.

Mapeamento – Por meio do contrato nº 
001/2019, foi realizado o mapeamento, diag-
nóstico, redesenho e automação de proces-
sos relativos ao Portal Intranet e iniciadas as 
ações para construção do Portal do Assis-
tido; Integração com sistemas externos; e 
Gestão de eventos itinerantes. A aplicação 
das mudanças está em curso. Do total de R$ 
9.223.696,64, do contrato já foram investidos 
R$ 2.274.406,63.

Padronização – Por meio da Instrução Nor-
mativa nº 004/2019, foi instituído o catálogo 
de serviços, o modelo de priorização de cha-
mados e os tempos oficiais para atendimento 
e solução dos chamados pela DTI. Como re-

sultado, dos aproximadamente 5.800 chama-
dos, 97,84% deles foram atendidos no tem-
po de atendimento estabelecido na IN, bem 
como, 98,34% foram solucionados dentro do 
tempo de solução normatizado.

Eleição CSDP – O Conselho Superior da De-
fensoria Pública (CSDP), com apoio da Dire-
toria de Tecnologia da Informação, realizou a 
primeira eleição 100% online, para seus mem-
bros – biênio 2019/2020. Utilizando uma so-
lução, gratuita e open source, intitulada siste-
ma HELIOS, validada pela Comissão Eleitoral 
e aprovada pelo Conselho Superior, os mem-
bros da DPE-GO, votaram presencialmente ou 
remotamente, neste último caso, a partir de 
múltiplos dispositivos, incluindo celular. Ins-
tantes após encerrada a votação, a lista dos 
mais votados foi divulgada.

Intranet – Para ampliar a comunicação inter-
na da instituição, empregando sistemas infor-
matizados, numa ação conjunta, as Diretorias 
de Tecnologia da Informação e de Assuntos 
Jurídicos, com o apoio da Diretoria de Co-
municação Social, coordenaram o desenvol-
vimento e a implantação do portal Intranet. 
Embora continue em construção, desde a sua 
versão inicial, o portal Intranet oferece aos 
usuários o acesso às notícias, agenda institu-
cional, campanhas, aniversariantes, galerias 
de fotos, vídeos, bem como, serve de platafor-
ma para abrigar outros sistemas utilizados por 
membros, servidores e estagiários.
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Em 2019, a Defensoria Pública do Estado de 
Goiás (DPE-GO) sediou eventos de formação 
e articulação institucional. Entre eles está a 
XXXII Reunião Ordinária do Colégio Nacional 
de Defensores Públicos-Gerais (Condege), a 2ª 
Reunião Ordinária da Comissão de Direitos 
Humanos do Colégio Nacional de Defensores 
Públicos-Gerais (Condege) de 2019 e o 4º Semi-
nário Nacional de Comunicação da Defensoria 
Pública. Além disso, os defensores públicos 
representam a instituição, de forma ordinária, 
em comitês e conselhos relativos a promoção 
de políticas públicas (ver tabela).

“A nossa Defensoria hoje ocupa locais de des-
taque, fruto de um trabalho em equipe, e eu 
me refiro a um trabalho de gestão e de área-
fim. Sem dúvida alguma somos a consequên-
cia e o produto dos esforços mútuos de cada 
membro, servidor, estagiário, voluntário, de 
modo que aqui deixo meu muito obrigado a 
cada um e cada uma”, frisou o defensor públi-
co-geral do Estado de Goiás, Domilson Rabe-
lo da Silva Júnior.

Na XXXII Reunião Ordinária do Colégio Nacional 
de Defensores Públicos-Gerais (Condege), ocor-
rida em agosto, foram debatidas 15 pautas. 
Entre os encaminhamentos estava a aprova-
ção de termo de cooperação entre as Defen-
sorias Públicas de todo o país. O documento, 
assinado pelos defensores públicos-gerais de 
21 estados da Federação e Distrito Federal, 
prevê o apoio entre essas instituições para 
demandas administrativas e de atividade-fim.

Pela primeira vez, a DPE-GO sediou a Reunião 
Ordinária da Comissão de Direitos Humanos do 
Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais 
(Condege), com a participação de represen-
tantes de 16 Defensorias Públicas de outros 
estados. As pautas debatidas subsidiam a atu-

Defensoria sedia eventos de articulação 
e formação

ação do Condege. Ainda na programação do 
evento ocorrido em outubro, em Goiânia, foi 
realizada a 2ª Conferência de Direitos Humanos 
da Defensoria Pública do Estado de Goiás. A 
Comissão de Direitos Humanos do Condege 
reúne defensoras e defensores públicos de 
cada estado da federação e tem como objeti-
vo auxiliar na construção e desenvolvimento 
de pautas de direitos humanos nas defenso-
rias estaduais, dando suporte técnico ao Co-
légio Nacional de Defensores Públicos-Gerais. 

De 27 a 29 de novembro, a Defensoria Pública 
do Estado de Goiás (DPE-GO) sediou o 4º Se-
minário Nacional de Comunicação da Defen-
soria Pública. O evento reuniu os profissionais 
de comunicação das Defensorias Públicas Es-
taduais e da União e associações de defenso-
ras e defensores públicos de todo o país. Entre 
os temas debatidos estavam estratégias em 
comunicação pública, comunicação inclusi-
va, gestão de mídias sociais, storytelling, entre 
outros.

Em 2019 houve o 2º Encontro de Defensores 
Públicos do Estado de Goiás, promovido pela 
ESDP. Realizado nos dias 27 e 28 de setembro, 
no AlphaPark Hotel, o evento teve palestra de 
abertura sobre Atendimento ao Público no Âm-
bito da Defensoria Pública, com o defensor pú-
blico do Rio de Janeiro Adolfo Etienne. Foram 
aprovadas oito teses institucionais, realizada 
premiação de Mérito Acadêmico e entrega 
das carteiras funcionais aos membros.

Além de capacitação, eventos permitem intercâmbio de informações

DPE-GO sedia reunião do Condege



23

A Defensoria Pública do Estado de Goiás con-
ta com um Centro de Atendimento Multidis-
ciplinar (CAM). Este órgão auxiliar promove o 
assessoramento dos órgãos de execução da 
DPE-GO. Entre suas atribuições está o atendi-
mento psicológico e de serviço social, emis-
são de pareceres, notas técnicas, laudos, entre 
outros. Em 2019, o Centro de Atendimento 
beneficiou 2.025 pessoas.

O órgão atua com base em solicitações de 
outros Núcleos, tendo exercido suas ativida-
des em relação a demandas de abandono, 
ameaça de morte, busca por familiares, aco-
lhimento, transtorno mental, negligência, vul-
nerabilidade social, situação de rua, violência 
doméstica, conflito familiar, entre outros. Essa 
atuação ocorre na área de psicologia, psicos-
social e de serviço social, por meio de visitas 
institucionais, domiciliares, busca ativa, aten-
dimento social, psicológico,  psicossocial ou 
social, atendimento urgente, providenciadas 
segundas vias de documentos, assistência 
técnica e agendamento de casos.

Atendimento multidisciplinar amplia atu-
ação extrajudicial da Defensoria Pública
Mais de 2 mil pessoas foram atendidas pela equipe do CAM

Atendimento psicológico é oferecido pelo CAM

Em 2019 foram realizados 698 atendimentos, 
57 atendimentos de urgência, 148 visitas do-
miciliares, 92 visitas institucionais e entregas 
935 segundas vias de documentos. A maioria 
dos casos onde houve atuação de assisten-
te social dizia respeito a orientação social e 
situação carcerária. A maioria das demandas 
psicossociais referia-se a conflitos familiares. 
Na área de psicologia os casos estavam con-
centrados em questões de guarda e violência 
doméstica.
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Geração de mídia espontânea cresce 
70% e supera os R$ 5 milhões
Em 2019 foram contabilizadas 521 matérias jornalísticas com menções à DPE-GO

A transparência na gestão e atuação de uma 
instituição passa pela prestação de contas à 
sociedade acerca do trabalho realizado. Além 
dessa prestação de contas, a Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás também atua na 
promoção da educação em direitos. Para isso 
são adotadas ações de comunicação social, 
em seus canais oficiais e por meio do relacio-
namento com a imprensa. Este último, resulta 
em mídia espontânea, que é a publicação de 
notícias que envolvem a instituição de forma 
gratuita (por meio do trabalho da Diretoria de 
Comunicação Social da DPE-GO). Em 2019, 
esse montange gerou R$ 5.743.276,45 em 
espaços de mídia, um aumento de 70% em 
relação a 2018.

Para esse cálculo é considerado o valor que a 
Defensoria Pública teria investido em publici-
dade para ocupar o mesmo espaço destinado 
às matérias publicadas nos veículos de comu-
nicação por meio do relacionamento com a 
imprensa. Esses valores são estimativas, que 
consideram a média de preços de anúncios 
publicitários. 

Para chegar ao total de R$ 5.743.276,45, fo-
ram contabilizadas 521 matérias jornalísticas, 
veiculadas em emissoras de rádio, televisão, 
jornais impressos e sites com menções à DPE-
GO. Foram considerados somente os mate-

riais disponibilizados na internet, uma vez que 
a instituição não possui serviço de clipagem.

Os defensores públicos concederam 191 en-
trevistas em 2019, intermediadas pela Dire-
toria de Comunicação Social. Além disso, são 
produzidos informativos específicos voltados 
à comunicação interna (Boletim Gestão Trans-
parente, ZAP DPE e intranet). Em 2019 foram 
publicadas 396 notícias no site da Defensoria, 
enviados 102 ZAPs DPE, produzidos 11 Bole-
tins Gestão Transparente, 3.955 peças gráficas, 
1.100 posts nas redes sociais e realizadas 254 
coberturas fotográficas. Também organizou 
e/ou apoiou cerca de 40 eventos realizados 
pela Defensoria Pública do Estado de Goiás  
de forma direta ou como parceira.

Redes Sociais
Hoje a DPE-GO conta com website, perfis 
oficiais no Youtube, Instagram e Facebook. 
Em 2019, o Instagram da Defensoria Pública 
teve um crescimento de 283% em número 
de seguidores, saltando de 2.350 seguidores 
(01/01/2019) para 9.000 (31/12/2019), tornan-
do-se o principal canal de relacionamento 
da Defensoria Pública com a sociedade, nas 
redes sociais. Com 1.100 posts publicados no 
Instagram e Facebook, tivemos postagens 
que alcançaram quase 5 mil pessoas num 
único dia.
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Diálogo permanente entre DPE-GO e outras instituições garante desenvolvimento 
contínuo

Articulação interinstitucional visa 
gestão com responsabilidade

reuniões de aproximação e apresentação da 
Defensoria Pública do Estado de Goiás, bem 
como captação recursos financeiros e emen-
das parlamentares, além de garantir a auto-
nomia institucional, bem como aprovação de 

Por meio de representação no Colégio Nacio-
nal dos Defensores Públicos-Gerais (Conde-
ge) e realização de tratativas junto a represen-
tantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Supremo Tribunal Federal (STF), Executivo 
(estadual, municipal e federal) e Legislativo 
(estadual, municipal e federal), bem como ou-
tras entidades e órgãos, a Defensoria Pública 
do Estado de Goiás (DPE-GO) realiza uma ges-
tão com responsabilidade e foco no futuro. 
Esse diálogo é fundamental para o desenvol-
vimento contínuo da instituição e defesa de 
seus assistidos.

Em 2019, somente via Defensoria Pública-Ge-
ral, foram realizadas mais de 60 reuniões com 
representantes dos três Poderes. Essa atuação 
inclui o intercâmbio de informações e realiza-
ção de discussões relativas ao Plano Plurianual 
(PPA), emendas federais, dotação orçamentá-
ria, desenvolvimento de projetos em parceria, 
resolução extrajudicial de demandas, entre 
outros.

A articulação é realizada pelo defensor públi-
co-geral, pelos subdefensores, diretores, bem 
como defensores públicos que representam a 
DPE-GO nas comissões especiais do Condege. 
Além disso, o corregedor-geral da Defensoria 
Pública de Goiás também integra o Conselho 
Nacional dos Corregedores-Gerais das Defen-
sorias Públicas Estaduais, do Distrito Federal 
e da União (CNCG-DPE/DF/DPU), órgão per-
manente de coordenação e articulação dos 
interesses comuns das Corregedorias-Gerais 
que tem entre suas atribuições a contribuição 
para a defesa dos princípios, prerrogativas e 
funções institucionais da Defensoria Pública.

Pautas – Em relação aos deputados esta-
duais, federais e senadores, foram realizadas 
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Em maio de 2019, o defensor público-geral reuniu com 
toda a bancada federal, no Congresso Naciona

Como secretário-geral do Condege, Domilson Rabelo 
da Silva Júnior reuniu-se com o presidente do CNJ, Dias 
Toffoli, para tratar de assuntos da Defensoria Pública

outras matérias de interesse da instituição.
Via Condege, em reunião com o presidente 
do STF, ministro Dias Toffoli, foi proposta co-
operação para o fortalecimento e expansão 
nacional de iniciativas de resolução extrajudi-
cial de demandas de saúde, e continuar a es-
timular a União, Estados, Municípios e Defen-
soria Pública, a promoverem a resolução dos 
casos em sessões prévias de mediação. Junto 
ao Tribunal de Justiça de Goiás foram realiza-
das tratativas que resultaram na substituição 
do fornecimento de número de inscrição da 
OAB Goiás pela matrícula funcional do defen-
sor público como forma de acesso ao sistema 
PJD. Houve ainda a interlocução institucional 
com o TJGO, Ministério Público e DPU.
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A evolução do Orçamento da Defensoria Pú-
blica do Estado de Goiás (DPE-GO) representa, 
principalmente, a possibilidade de crescimen-
to do alcance à população em situação de 
vulnerabilidade e a estruturação da institui-
ção. Em 2019, foi aprovado o Orçamento de 
R$ 163.970.00 para o exercício de 2020, o que 
equivale a um aumento de cerca de 83% em 
relação ao ano anterior (confira o gráfico).

Ampliar o acesso à justiça, de forma integral 
e gratuita, para a população goiana é tam-
bém medida necessária, exigida pela Emenda 
Constitucional n. 80/2014.  Para garantir essa 
consolidação orçamentária, a DPE-GO tem 
realizado um intenso trabalho de apresenta-
ção da instituição, bem como de seus proje-

Evolução de Orçamento garante cum-
primento de Emenda Constitucional
O aumento de 83% em relação ano anterior amplia acesso à justiça

tos, a fim de que os membros do Legislativo 
e do Executivo compreendam o papel por ela 
desempenhado como ferramenta de justiça 
social e promoção da cidadania. Essa com-
preensão é fundamental para um desenvolvi-
mento contínuo.

Por meio da Defensoria Pública-Geral e da Di-
retoria-Geral de Administração e Planejamen-
to, tem sido realizado intenso planejamento 
e ações para captação de recursos para via-
bilizar projetos da DPE-GO. Entre os itens que 
reforçaram essa atuação está o Banco de Pro-
jetos e a elaboração do Plano Plurianual (PPA 
2020-2023), que visa crescimento vertical, em 
especial ao que se refere à ampliação da De-
fensoria Pública nos municípios goianos.
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Unidade Inhumas

Endereço: Rua Tóquio, esq. com a Rua Raul, prédio do Fórum 
de Inhumas - GO.

Telefone: (62) 3514-1859

Unidade Trindade

Endereço: Praça Constantino Xavier, nº 330, Centro, 
Trindade - GO. CEP: 75380-000

Telefone: (62) 3506-1460

Unidade Lozandes

Endereço: Prédio Anexo ao Fórum Cível, Av. Olinda, esq. com 
Rua PL-03, Q. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO. 
CEP: 74.884-120

Atendimento Inicial Saúde /Processual Família, Cível e Saúde
Telefones: (62) 3201-7022 / (62) 3201-7024

Defensorias Públicas de 2º Grau
Telefone: (62) 3201-7047

Defensoria Pública Especializada em Cartas Precatórias
Telefone: (62) 3021-7024

Unidade Anápolis

Endereço: Av. Brasil, nº 200, Centro, Anápolis - GO. 
CEP: 75075-210

Telefone: (62) 98322-0561

Unidade Aparecida de Goiânia

Endereço: Avenida Furnas, Qd. 3, Lt. 8114, Residencial Maria 
Luiza, Aparecida de Goiânia - GO. CEP: 74.968-870

Administração
Telefone: (62) 3201-4493

Atendimento Cível
Telefone: (62) 3201-4491

Atendimento Criminal e Família
Telefone: (62) 3201-4468/4492

Atendimento Infância e Juventude
Telefone: (62) 3201-4493

Unidade Marista

Endereço: Alameda Cel. Joaquim de Bastos, nº 282, 
Setor Marista, Goiânia - GO. CEP: 74175-150

Sede administrativa
Telefone: (32) 3201-3500 / 3967

Atendimento Inicial Família e Infância e Juventude
Telefone: (62) 3201-3500

Atendimento Processual da Infância e Juventude da Capital
Telefone: (62) 3201-3500

Unidade Oeste

Endereço: Lateral da Assembleia Legislativa, Alameda dos 
Buritis, 231, Setor Oeste, CEP: 74115-900, Goiânia - GO.

Atendimento Inicial Cível
Telefone: (62) 3221-3394

Unidade Sul

Endereço: Av. Cora Coralina, nº 55, Setor Sul, Goiânia - GO.

Núcleo Especializado de Direitos Humanos (NUDH)
Telefone: (62) 3201-5926

Núcleo Especializado de Defesa e Promoção dos Direitos da 
Mulher (Nudem)
Telefone: (62) 3201-5922

Centro de Atendimento Multidiciplinar
Telefone: (62) 3201-7400

Escola Superior da Defensoria Pública
Telefone: (62) 3201-5925

Unidade Jardim Goiás

Endereço: Rua 14, esquina com Rua 72, nº 48, Ed. Comercial 
QS Tower Office, Jardim Goiás, Goiânia - GO. CEP: 74805-480

Atendimento Criminal
Telefones: (62) 3201-2623 / 7026

Atendimento Tribunal do Júri
Telefones: (62) 3201-2623 / 7026

Atendimento Execução Penal
Telefones: (62) 3201-2623 / 7026
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