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EDITORIAL
André Luís Machado de Castro
Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro

A década de 2004 a 2014 não foi apenas um período 
de grande expansão econômica para o Brasil. Foi tam-
bém um momento de avanços na conquista de direi-
tos sociais, inclusive na área de acesso à justiça e de 
fortalecimento normativo da Defensoria Pública. Em 
dezembro de 2004, o Congresso Nacional aprovou a 
Emenda Constitucional nº 45, que consagrava a au-
tonomia administrativa, financeira e orçamentária da 
Defensoria Pública. Cinco anos depois, essa emenda 
era regulamentada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009, prevendo expressamente a iniciativa da proposta 
orçamentária, o repasse dos duodécimos e a gestão da 
folha de pagamento. Em 2014, a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 80 rematava a consolidação da auto-
nomia da Defensoria Pública, nos moldes das demais 
instituições jurídicas autônomas.

Assumir a Administração Superior da Defensoria Públi-
ca em 2015 era uma tarefa com grandes desafios. As 
principias conquistas alcançadas no plano federal ain-
da precisavam ser efetivadas na Defensoria fluminense. 
O ciclo de crescimento econômico havia se encerrado 
no país e, de modo dramático, em nosso Estado. Era ne-
cessário resgatar a autoestima interna, a credibilidade 
social e reorganizar a gestão, priorizando a valorização 
da atividade-fim para poder prestar um serviço ainda 
melhor, justamente no momento em que a população 
vulnerável mais necessitava.

Conhecemos a pior crise econômica e política até então 
vivida em nosso estado e mesmo nesse cenário a De-
fensoria Pública foi capaz de se reinventar. O exercício da 
iniciativa orçamentária, a efetivação do repasse dos duo-
décimos e a gestão da folha de pagamento foram mar-
cantes. Foi possível reformular o atendimento no interior 

do estado, preencher todos os cargos de defensor públi-
co e servidores do quadro de apoio, criar o programa de 
residência jurídica, exercer pela primeira vez a iniciativa 
legislativa, unir a instituição na discussão de uma atua-
ção mais estratégica, além de desenvolver a mais ambi-
ciosa ferramenta digital de gestão de atendimento aos 
usuários da Defensoria Pública: o sistema Verde.

Um capítulo nessa história que merece um importante 
registro é o regate da Fundação Escola Superior da De-
fensoria Pública.  Em menos de dois anos, a Fesudeperj 
restabeleceu sua saúde financeira e seu prestigio no 
meio acadêmico, reinventando sua atuação e construin-
do, junto com o Cejur, uma rica plataforma de ensino à 
distância, que atende seus alunos e toda a instituição.

O diálogo direto com os destinatários do serviço da ins-
tituição foi outro objeto almejado. Audiências públicas, 
seminários e rodas de conversa marcaram esse perío-
do, além da constante presença de defensores públicos 
nos locais e momentos importantes para a autuação 
institucional. Um novo modelo de Ouvidoria também foi 
implantado, estreitando a indispensável interlocução da 
Defensoria Pública com a sociedade civil.

Passados dois anos, acredito que boa parte dessas me-
tas tenham sido atingidas. Desde já, registro que o mérito 
é de toda a instituição que, com sua saudável heteroge-
neidade, é capaz de se unir nos momentos mais delica-
dos na busca da efetivação de sua missão constitucional. 
Indispensáveis, sem dúvida, a competência, dedicação e 
o idealismo dos colegas que, ao longo desses dois anos, 
aceitaram estar à frente de funções relevantes na Admi-
nistração e formam uma equipe da qual tenho muito or-
gulho de participar e aprender todos os dias.
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Novos
defensores
públicos:

36

REFORMAS

13

ATENDIMENTOS VIA
CENTRAL DE RELACIONAMENTO
COM O CIDADÃO (CRC)

1.845.383

Sedes

inauguradas

100%
foi o percentual
de execução das 

despesas de custeio 
e investimento do 

duodécimo

1grandes números
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Hospitais públicos
e UPAs vistoriados

20

CABO DE HORNOS

PUNTA GALINAS

Quilômetros percorridos
pela Coordenação do Interior

60 mil km
Essa distância é o equivalente a
6X o trajeto do extremo norte

ao extremo sul da América do Sul

Total de estagiários

1.784

Frequência nos cursos
regulares da Fesudeperj

200

Residentes jurídicos

116

alunos

Municípios visitados pela
Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva:

92

Cursos online
ofertados pela Fundação

19

Concursos de remoção:

12

4.817.080,90
Valor restituído em 2016, 

referente a servidores 
cedidos a outros órgãos

Aumento real da
força de trabalho

em dois anos

Renegociações exitosas
em mais de

30 processos de locação, 

com economia
superior a R$ 1 milhão

Online: 3603
TV: 335
Rádio: 409
Jornal: 842
Total de reportagens com menção à 
Defensoria no biênio: 5.189

40%

Licitações
�nalizadas

81
Economia anual com 

renegociação de 
contratos em 2016

R$ 7.707.110,32

Inserções na mídia
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>> GRANDES CONQUISTAS

O biênio foi marcado por importantes conquistas na efe-
tivação da autonomia da Defensoria Pública. Em janeiro 
de 2015, foi iniciada a discussão para a elaboração do 
Plano Plurianual (PPA 2016/2019), com a participação 
da classe e da sociedade civil, com a realização de audi-
ências públicas. O passo seguinte foi a inédita alteração 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2015/2016) 
para inserir a Defensoria Pública no rol dos poderes e 
das instituições autônomas, tal como previsto na Cons-
tituição Federal desde 2004.

21 de janeiro
de 2015

O Plano Plurianual da Defensoria (PPA) foi
pautado pelo diálogo com a classe e a sociedade.
Con�ra:

Abertura do Projeto do Plano 
Plurianual (PPA) da Defensoria 
Pública 2016/2019

9 de fevereiro
Sociedade civil comparece, 
em peso, à audiência pública 
“Planejamento Participativo”

6 de março
Defensores Públicos debatem 
PPA 2016-2019 em audiência 
pública

13 de março Comissões setoriais entregam 
relatórios preliminares

17 a 31
de março

Relatórios disponíveis para 
consulta pública

8 de junho PPA 2016/2019 é apresentado 
aos defensores públicos

12 de junho
Conselho Superior aprova PPA 
e o projeto segue para a Seplag

Com a alteração da LDO, 
a Defensoria Pública final-
mente pode encaminhar sua 
primeira proposta orçamen-
tária, prevendo dotações reais 
e responsáveis para que a instituição pudesse supor-
tar as despesas de pessoal, custeio e investimento no 
exercício financeiro de 2016. Com a LOA de 2016, foi 
possível garantir uma expansão de 15% do orçamento, 
em relação ao ano anterior e totalizando o valor de R$ 
683.659.817,00.  Mesmo em contexto de crise, a dota-
ção da Defensoria Pública com recursos provenientes 
do Tesouro foi ampliada, medida indispensável para a 
manutenção dos serviços da instituição e o prossegui-
mento do planejamento estabelecido no Plano Pluria-
nual (PPA).

Essa inovação foi também determinante para a implan-
tação do repasse dos duodécimos, efetivada em feve-
reiro de 2016, consolidando assim a autonomia finan-
ceira e orçamentária da Defensoria Pública, conforme 
previsto na EC 45 de 2004.

Outra medida marcante foi o encaminhamento e apro-
vação do primeiro projeto de lei de iniciativa da Defen-
soria Pública. O projeto foi amplamente debatido com a 
classe e aprovado pelo Conselho Superior, sendo apre-
sentado diretamente à Assembleia Legislativa e sancio-
nado em 13 de janeiro de 2017. A nova lei complemen-
tar modernizou a estruturação da carreira, permitindo a 
lotação dos defensores públicos de classe inicial e apri-
morou a organização da Ouvidoria Geral, nos moldes de 
LC 80/94. Estes resultados são fruto do trabalho rea-
lizado em parceria com a Associação dos Defensores 
Públicos do Rio de Janeiro (Adperj).
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A atual Diretoria de Gestão de Pessoas foi criada em 
2016 com o objetivo de implementar ações voltadas ao 
desenvolvimento dos servidores, tornando o setor mais 
estratégico e menos operacional. Sob a nova Diretoria 
de Gestão de Pessoal estão subordinados a Coordena-
ção de Recursos Humanos; a Coordenação de Pessoal; 
a Coordenação de Pagamento; a Perícia Médica e o De-
partamento Social.

A posse dos novos servidores viabilizou a realização de 
concursos de alteração de designação em grande es-
cala. Confira no quadro abaixo. 

A Diretoria de Gestão de Pessoas também tornou-se 
parceira do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur) na pro-
moção de cursos de capacitação e treinamento cons-
tante para os servidores. Ela passou a integrar o comitê 
gestor do Programa de Educação Continuada, lançado 
em outubro de 2016, proporcionado pelo Cejur e em ali-
nhamento com o plano de gestão.

>> DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

SERVIDORES CONVOCADOS

2015 2016
Total: 271
Técnico Superior Jurídico: 238
Técnico Médio da Defensoria: 18
Técnico Superior Especializado: 15

Total: 406
Técnico Superior Jurídico: 185
Técnico Médio da Defensoria: 207
Técnico Superior Especializado: 14

Folha de Pagamento
A folha de pagamento 
dos membros e servi-
dores ativos e inativos 
da Defensoria Pública 
do Estado do Rio de 
Janeiro passou a ser 
toda processada internamente 
desde o mês de novembro de 2016, com a contratação 
de sistema próprio de informação. Toda a operação ne-
cessária à produção e à transmissão das informações 
indispensáveis à efetivação do pagamento foi capitane-
ada por membros e servidores, que também emitiram 
os respectivos demonstrativos do pagamento efetivado. 
 
Passados mais de sete anos desde a publicação da Lei 
Complementar nº 132/2009 – que fixou a atribuição 
da instituição para gerir sua folha de pagamento – fi-
nalmente a Defensoria Pública alcança essa importan-
te conquista, que é uma expressão de sua autonomia 
constitucional.

No período, o auxílio-transporte
dos funcionários foi reajustado

em 13,33%
e o auxílio-alimentação/refeição,

em 32%

Voce sabia?
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A Secretaria-Geral da Defensoria é a responsável dire-
ta pela administração do órgão. Sob ela estão quatro 
diretorias: Infraestrutura e Engenharia; Gestão de Pes-
soas; Gestão da Informação; e Orçamento, Finanças e 
Suprimentos. A profissionalização foi o caminho esco-
lhido para conferir agilidade e resultados no último biê-
nio, tendo como consequência melhores condições de 
trabalho para servidor e defensor, com reflexos diretos 
sobre o atendimento oferecido ao usuário.

Os dados a seguir são apenas uma amostra do esfor-
ço dos diversos setores que compõem a estrutura da 
Secretaria.

No setor de Material/Patrimônio, destaque para  
medidas como:
• Reaproveitamento de materiais (exemplo: recupera-

ção de cadeiras e mobiliário)
• Instauração de aproximadamente 81 processos li-

citatórios (planejamento e execução)
• Descentralização das entregas nas coordenações 

regionais com acompanhamento de estoques
• Entrega dos novos mobiliários

Um novo modelo de gerenciamento de contratos imo-
biliários resultou em significativa economia. Confira o 
que foi feito:
•  Mapeamento dos imóveis locados, próprios e espa-

ços no TJ
•  Mapeamento e atualização dos terrenos cedidos 
•  Renegociações exitosas em mais de 30 processos 

de locação, com economia de mais de R$1 milhão

Também há resultados expressivos no setor de Con-
vênios, tais como:
• Termos de Cooperação no âmbito da Saúde com di-

versos municípios
• Cartório RCPN
• Termo de Cooperação com Seap e Detran para acesso 

direto através do “Verde” à base de dados do Sipen
• Fundação Santa Cabrini
• Acesso à Rede de Controle da Gestão Pública
• Criação da Câmara Administrativa de Solução de 

Conflitos

>> SECRETARIA
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No primeiro biênio de gestão, a Coordenadoria de Mo-
vimentação (Comov) destacou-se com a realização de 
12 concursos de remoção, sendo cinco em 2015 e sete 
em 2016, além de três de lotação: um até a metade do 
biênio e outros dois no último ano. Outros pontos im-
portantes no biênio para a Comov foram a participação 
na reestruturação de órgãos; as visitas às dez regiões 
de atuação da Defensoria Pública no interior para ou-
vir os defensores públicos; e o gerenciamento da mo-
vimentação de cerca de 650 defensores públicos, por 
mês, em todo o estado.

>> COMOV

Reestruturações
• Reidentificação da 1ª DP de Guapimirim, da DP Crimi-

nal de Nilópolis e da DP da 2ª Vara da Infância, Juven-
tude e Idoso da Capital

• Criação do II e o III Juizado Especial da Fazenda Públi-
ca – Comarca da Capital 

• Reidentificação e desmembramento da 1ª, 2ª e 3ª va-
ras de Fazenda Pública – Comarca da Capital

• Reidentificação de órgãos cíveis e criminais de classe 
especial, como a 1ª DP – 21ª Câmara Cível (TJ) e 3ª 
DP – 1ª Câmara Criminal (TJ)
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Titularidade
Pela primeira vez na história institucional, todos os de-
fensores públicos em atividade no Rio de Janeiro são 
titulares de seus órgãos, com lotação definida, inclusive 
os empossados no último concurso. O cenário é resul-
tado do esforço da administração pelo reconhecimento 
da autonomia da Defensoria Pública do Rio, que obteve 
a aprovação da primeira lei de iniciativa da instituição, a 
LC 169/2016.
 
Até então, o modelo de vinculação da lotação com a 
promoção na carreira impactava negativamente na ga-
rantia da inamovibilidade, já que os defensores substi-
tutos tendiam a ser lotados em órgãos incompatíveis 
com a sua antiguidade na carreira.

2015 2016

CONCURSOS
DE REMOÇÃO

1º) 30 órgãos e 16 remoções
2º) 23 órgãos e 20 remoções
3º) 13 órgãos e 9 remoções
4º) 14 órgãos e 11 remoções
5º) 7 órgãos e 6 remoções

1º) 11 órgãos e 5 lotações
1º) 114 órgãos e 90 lotações
2º) 36 órgãos e 36 lotações

1º) 200 órgãos e 35 remoções
2º) 26 órgãos e 18 remoções
3º) 15 órgãos e 14 remoções
4º) 12 órgãos e 12 remoções
5º) 8 órgãos e 8 remoções
6º) 11 órgãos e 8 remoções
7º) 7 órgãos e 6 remoções

CONCURSOS 
DE LOTAÇÃO

É muito positivo já ser titular tão cedo, tão no 
início da carreira. A titularidade permite um tra-
balho contínuo, permite que o defensor conheça 
bem os problemas locais, especialmente os co-
letivos, além de facilitar o relacionamento com 
os órgãos municipais e com os representantes 
do sistema de justiça. O defensor entra muito 
empolgado na instituição e essa empolgação é 
ainda maior por conta da titularidade, que tam-
bém torna mais estreito o contato com os as-
sistidos, possibilita conhecê-los pelo nome. É 
grande a relação de confiança entre assistidos 
e o defensor titular, o que só reforça o ânimo de 
quem entrou na instituição há menos de um ano.

Ana Carolina Palma de Araújo, aprovada no  XXV Concurso, titular 
da Comarca de São João da Barra

“

“
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>> DIRETORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO

A área de tecnologia da Defensoria Pública passou por 
uma profunda reformulação nos últimos dois anos. Ao 
assumir em 2015, a Administração Superior constatou 
que o desenvolvimento de softwares e a manutenção 
dos equipamentos de informática estavam a cargo de 
dois setores que se encontravam distantes um do ou-
tro: o Departamento de Sistemas de Tecnologia (DSI) 
e o Departamento de Tecnologia da Informação (DIT), 
respectivamente.
 

Confira alguns resultados:
 
• Aquisição de data center próprio, diminuindo a 

dependência da DPRJ em relação ao Proderj, 
sistema do Poder Executivo

• Lançamento do novo site
• Migração da gestão da folha de pagamento, que 

passou a ser feita pela própria instituição
• Lançamento da plataforma do Programa de Edu-

cação Continuada

Sistema Verde
Criado por técnicos da Coppe/UFRJ com a finalidade de 
oferecer ferramentas de informática capazes de integrar 
rotinas e procedimentos de todos os órgãos de atuação, 
o Sistema Verde insere a Defensoria na era da tecnolo-
gia. Inicialmente, o sistema facilitador será lançado nos 
Núcleos de Primeiro Atendimento e, em breve, em todos 
os Núcleos, que vão dispor de ferramentas de informá-
tica para todas as tarefas do dia a dia – da emissão de 
ofícios à distribuição eletrônica de ações. Além disso, 
um aplicativo dará aos defensores acesso, por celular, à 
agenda de atendimentos do núcleo.

O setor de TI recebeu

R$ 1.740.164,27
em investimentos no biênio, o que

permitiu avanços como a substituição
de 1.755 computadores por outros

mais novos e com tela dupla 

Voce sabia?

Naquele ano, a adoção de um novo modelo para área 
começou a ser estudado. O trabalho resultou na cria-
ção, em junho de 2016, da Diretoria de Gestão de Infor-
mação, para coordenar ambos os setores. Alinhada à 
política de fortalecer a autonomia da DPRJ, a mudan-
ça permitiu diversos avanços. A contratação de novo 
gestor para a área foi outro passo em direção à profis-
sionalização do setor. 
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É

Novas sedes, instalações reformadas e um 
índice de 80% de atendimento às ordens de 
serviço demandadas.  
Veja o resultado do trabalho do Departamento 
de Engenharia no biênio 2015-2016:

>> DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

80%
PERCENTUAL MÉDIO 
DE ORDENS DE 
SERVIÇO ATENDIDAS 
PELA  ENGENHARIA:

SEDES INAUGURADAS:
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>> CRC

>> SAÚDE E TUTELA COLETIVA

>> DEFESA CRIMINAL

>> CÍVEL

>> DEFESA DA MULHER

>> PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

>> INTERIOR

>> ASSESSORIA PARLAMENTAR

>> OUVIDORIA

atuação
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A Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC) re-
gistrou quase dois milhões de atendimentos à popula-
ção no primeiro biênio de gestão da atual Administração 
Superior. Foram 979.341 em 2015 e 866.042 em 2016.
O órgão da DPRJ ainda iniciou, em 2015, campanha de 
atualização do seu banco de dados que, até o momen-

>> CRC

to, obteve índice de 95% de atualização; passou a contar 
com o ingresso dos núcleos de Irajá e de São Cristóvão; 
passou a atualizar as informações do banco de dados 
da CRC diretamente no site da DPRJ; e a trabalhar com 
a alta demanda de atendimentos online, que triplicaram 
em relação ao biênio anterior.

2015 2016
Ligações 
atendidas
pelo 129 

Agendamentos 
realizados
pelo 129  

657.777 528.799

160.624 186.569

Atendimentos 
realizados pelo
link Fale Conosco

16.983 32.975

Ligações não 
urgentes atendidas 
no plantão

Ligações atendidas 
no plantão para 
medidas urgentes

141.310 115.308

2.613 2.391
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Uma das grandes novidades da gestão no biênio 2015-
2016 foi a criação da Coordenadoria de Saúde e Tutela 
Coletiva, responsável por articular, em rede, os órgãos 
da Defensoria Pública, inclusive no interior, e entes pú-
blicos de todas as esferas cujo trabalho seja voltado à 
promoção do bem-estar físico e mental da população. 
Confira alguns resultados.

As Ações Civis Públicas movidas pela Coordenação de 
Saúde e Tutela Coletiva garantiram... 
...funcionamento de UPA 24H em Araruama
...funcionamento do Hospital Azevedo Lima, em Niterói
...repasse de recursos para Hospital Universitário Pe-

dro Ernesto
...fornecimento de medicamento para hepatite C (Jus-

tiça Federal)
...repasse de recursos e funcionamento do Hemorio
...fornecimento de remédios a presídios pela Seap

>> SAÚDE E TUTELA COLETIVA

hospitais públicos
e UPAs visoriados

20
convênios
formalizados

24
municípios
visitados

92 

R$ 7 milhões mensais

13

Total repassado ao Hospital Universitário Pedro  
Ernesto desde maio de 2016 graças à ACP movida 
pela Defensoria.

É o número de convênios firmados com prefeituras 
do estado nas Caravanas de Direitos em Saúde, seja 
para estabelecer Câmaras de Solução de Litígios, 
seja para formação de Núcleos de Assessoria Técni-
ca. São eles Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, 
São João de Meriti, Queimados, Japeri, Belford Roxo, 
V a s s o u r a s , 
Bom Jardim, 
Friburgo, Silva 
Jardim, Paty 
do Alferes e 
Mesquita.

Voce sabia?
Parceria com o Conselho Regional de 

Psicologia tornou possível o 
acompanhamento do atendimento dado 

na Rede de Assistência Psicossocial
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>> COORDENAÇÃO DE DEFESA CRIMINAL

Um dos primeiros atos da administração após a posse, 
em 2015, foi criar a Coordenação de Defesa Criminal para 
fomentar a atuação estratégica dos defensores nas varas 
e câmaras criminais, assim como nos núcleos especiali-
zados (Nuspen, Nucapp e Cdedica). A medida permitiu di-
versos avanços, além da sistematização de uma política 
na instituição voltada para a área penal.

5.086

Algumas ações

• Edição da Resolução 788: regulamenta procedimentos 
para depoimento por videoconferência.  

• Deliberação 107: fixa o protocolo para a assistência nas 
audiências de custódia. 

• Acompanhamento das audiências de custódia, com 
produção de relatórios períódicos.

• Resolução 819: cria política para a instituição de atenção 
às grávidas, lactantes e mães de crianças com deficiên-
cia de até 12 anos, que estão privadas de liberdade. 

• Publicação de comunicados institucionais, banco de pe-
tições, relatórios de fiscalizações das unidades prisio-
nais e outros documentos no site da Defensoria.

• Criação do Programa de Controle Carcerário (Proccar).

A ameaça de violação de direitos motivou o lan-
çamento da campanha Dez Medidas em Xeque, 
contraponto às chamadas Dez Medidas contra a 
Corrupção. A mobilização envolveu defensores e a 
sociedade civil na ampla divulgação do teor das me-
didas, alertando para o encrudescimento de penas 
e redução das possibilidades de defesa. A Coorde-
nação de Defesa Criminal conduziu os debates, que 
alcançaram grande repercussão. O site 10medida-
semxeque.rj.def.br/ permanece no ar.

Número de presos com direitos vencidos identifi-
cados em 2015. Essa situação levou a Defensoria 
a ingressar com 1.440 habeas corpus. No final de 
2016, o Proccar verificou que pelo menos 1.906 
presos já tinham cumprido a pena

Procedimento impetrado pela DPRJ levou a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) a determinar ao governo brasileiro a adoção 
de medidas para solucionar a superlotação no 

Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho

Voce sabia?
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A Coordenadoria Cível atuou, no biênio, em diversas 
frentes, fruto da estreita relação com os defensores pú-
blicos, a fim de identificar a necessidade real de cada 
órgão de atuação. O trabalho também subsidiou o posi-
cionamento institucional nos mais variados temas. 

Consultas e sugestões dos defensores públicos re-
sultaram em manifestação por meio de comunica-
dos, tais como: 

• Sucumbência recíproca, honorários advocatícios e 
coisa julgada

• Alimentos e transação extrajudicial
• Alimentos avoengos
• Cumprimento provisório da sentença e competên-

cia do Juizado Especial Fazendário
• Divórcio consensual e requisitos da petição inicial
• Assinatura das partes na petição inicial eletrônica 

de divórcio consensual
• Gratuidade de justiça e registro de contrato de com-

pra e venda de imóvel financiado pela Caixa Econô-
mica Federal

Algumas manifestações como Amicus Curiae

• ação referente ao reajuste do valor da tarifa de trans-
porte coletivo urbano do município de Três Rios

• pedido de interpretação de lei federal referente à re-
visão da Súmula 421 do STJ

• RDR referente à legitimidade passiva nos emprésti-
mos consignados

>> COORDENADORIA CÍVEL
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O biênio 2015-2016 marcou a retomada do investimen-
to na efetivação de uma política institucional de gênero 
e a criação da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da 
Mulher é um caso exemplar dessa reestruturação. A ex-
pertise do Nudem no atendimento às mulheres em situ-
ação de violência doméstica e familiar confere legitimi-
dade agora à defesa das mulheres submetidas a outros 
tipos de violações de direitos, como a violência sexual e 
a negação de acesso à saúde sexual e reprodutivas às 
mulheres encarceradas no Rio de Janeiro.

Veja algumas atividades e ações do período:
• Criação do GT de Monitoramento das Políticas Institu-

cionais na Perspectiva de Gênero
• Atendimento para assegurar a presença de doula no 

parto quando a parturiente assim desejar
• Participação no processo para normatizar a inclusão 

do nome de natimorto na certidão
• Participação no GT de Monitoramento da Implemen-

tação das Diretrizes Nacionais-Feminicídio no Estado
• Organização e realização da Audiência Pública “A De-

fensoria Pública e a Violência Sexual contra a Mulher”.

>> COORDENADORIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER

A coordenadoria realizou diversos eventos com o ob-
jetivo de contribuir para o debate sobre direitos das 
mulheres e de informar sobre a atuação da DPRJ na 
sua garantia.

Veja alguns:
• Aborto, Palavra Interditada
• Alienação Parental: uma lei e seus estigmas
• Somos Muitas, Múltiplas e Misturadas. Nudem, 18 

anos na defesa dos direitos da mulher
• Por Dentro da Violência Institucional contra as Mulhe-

res: uma Roda de Conversa
• A Mulher e o Direito na Perspectiva da Criminologia 

Feminista
• Fala, Maria! Pelo Direito de Dizer 

Não à Violência
• Lei Maria da Penha e a 

Violência de Gênero
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Voce sabia?

>> COORDENAÇÃO 
DE PROGRAMAS 
INSTITUCIONAIS

Educação em direitos foi a tônica do trabalho da Coor-
denação-Geral de Programas Institucionais, inclusive 
com iniciativas inéditas como o curso Defensores da 
Paz,  oferecido a 35 lideranças comunitárias com aulas 
sobre direitos humanos e informações sobre  acesso 
à saúde, à educação e à habitação. O curso foi anun-
ciado no Dia do Defensor, em 19 de maio de 2015, no 
Complexo do Alemão. A visita ao Alemão, aliás, mar-
cou a abertura do projeto Caravana de Direitos.
 
A coordenação participa ainda da iniciativa “Defensoria 
cumprindo seu papel na educação”. Também é sua atri-
buição a organização do mapa de defensores públicos 
que atuam na Justiça Itinerante, em ações sociais e em 
todos os grandes eventos.

A Defensoria marcou presença nos cincos 
locais de jogos durante as Olimpíadas, inte-

grando o Juizado do Torcedor e dos Grandes Even-
tos nas duas semanas de competições. De forma 
voluntária, 30 defensores públicos e 34 servidores 
ficaram à disposição das 8h até o fim dos jogos nos 
complexos de Copacabana, Barra da Tijuca, Mara-
canã, Deodoro e Engenhão. Foram realizados 86 
atendimentos na Barra da Tijuca, 36 em Copacaba-
na e 27 no Maracanã, totalizando 149 atendimen-
tos. Além das Olimpíadas, Paralimpíadas, Carnaval 
e Rock in Rio, a instituição atuou em 137 grandes 
eventos no biênio.

28.576
ofícios expedidos

14.172
petições iniciais 

15.450
atendimentos e vistas de processos

A Defensoria participou de

1.342 ações itinerantes
no período, com:

Veja os dados das Ações Sociais

Total de atendimentos 

Audiências   

Orientações jurídicas 

Petições iniciais  

Ofícios expedidos

40.120
2.883
2.270

842
34.125
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>> INTERIOR

A estrutura da Defensoria Pública nas dez regiões 
de atuação no estado teve importantes avanços no 
biênio 2015/2016 com a criação da Coordenação de 
Interior. Entre eles, maior número de órgãos de atua-
ção com defensores públicos titulares nas comarcas 
do interior, havendo ainda mais sete órgãos a serem 
abertos em futuras remoções. Isso só foi possível 
graças ao êxito da alteração legislativa, por iniciativa 
do DPGE, que permitiu aos defensores públicos subs-
titutos assumirem titularidade.

A prioridade do primeiro biênio era a recuperação da 
estrutura física e de pessoal dos órgãos de atuação do 
interior. No segundo biênio, o objetivo é avançar nas 
relações com os poderes constituídos, na implantação 
da tutela coletiva no interior e na qualificação dos ser-
vidores. Além disso, a Região 1 (Baixada Fluminense) 
está sendo incorporada à Coordenadoria do Interior.

128 Defensores públicos titulares 
em janeiro de 2015

146 Defensores públicos titulares 
em dezembro de 2016

Reformas e melhorias em 11 subsedes.
Inauguração de 10 novas sedes, todas 
de excelente padrão e com a mesma 
identidade visual.

Estrutura
Física
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>> ASSESSORIA PARLAMENTAR

A crise financeira que acomete o estado intensificou o 
trabalho da Assessoria Parlamentar. O órgão se mani-
festou sobre a maior parte dos projetos de lei enviados 
à Alerj pelo governo estadual no pacote de austerida-
de. As justificativas apresentadas nesses documen-
tos contribuíram para que os deputados aprovassem 
um decreto legislativo permitindo a manutenção do 

Aluguel Social e rejeitassem o projeto de lei que extin-
guia o programa Renda Melhor. 

A implantação da autonomia orçamentária e a partici-
pação na elaboração da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 
e da Lei Orçamentária Anual (LOA) também foram atu-
ações marcantes nesse biênio, trazendo mudança sig-
nificativa no tratamento dado à Defensoria Pública. 

PL 504/2015 | Favorável ao PL que proíbe o uso de 
algema nas presas parturientes
PL 488/2015 | Favorável ao PL que obriga o Estado
a informar os leitos disponíveis nos hospitais
PL 2247/2016 | Favorável ao PL que prevê desconto na 
passagem para quem mora em Paquetá e na Ilha Grande

CONHEÇA AS INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA AS QUAIS A DEFENSORIA ENVIOU NOTAS TÉCNICAS:
Decreto 45.806/2016 | Reconhece a inconstitucio-
nalidade do Decreto que extinguiu o Aluguel Social
PL 2246/2016 | Desfavorável ao PL que extinguiu 
o Programa Renda Melhor para 154.119 famílias
PL 2248/2016 | Desfavorável ao PL que limita o 
Bilhete Único a R$ 150,00 mensais por beneficiário
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>> OUVIDORIA

Uma das marcas mais expressivas da gestão foi a 
instalação da Ouvidoria Externa, em cumprimento à 
Lei Nacional 132/2009, que estabelece que o cargo 
de ouvidor-geral das Defensorias deva ser ocupado 
por cidadãos não integrantes da carreira, mas indi-
cados por uma listra tríplice e eleitos pelo Conselho 
Superior da instituição. 

A Defensoria Pública do Rio foi a 11ª do país a ins-
talar a Ouvidoria Externa com a eleição, no dia 11 de 
novembro de 2015, de Pedro Strozenberg como ou-
vidor-geral. Pesquisador do Instituto de Estudos da 
Religião, com formação em Direito e especialização 
em Mediação de Conflitos, ele participou da criação 
da Ouvidoria Externa da Petrobras, do Viva Rio e do 
programa Balcão de Direitos.

Até dezembro de 2016, a Ouvidoria Externa prestou 
12.152 atendimentos – sendo 70% deles na capital e 
90% deles via contato telefônico. Nesse mesmo pe-
ríodo, o ouvidor-geral participou de 40 eventos, onde 
debateu os mais variados temas, a exemplo das au-
diências públicas sobre acesso à moradia, combate à 

intolerância religiosa e população em situação de rua.

Em um ano e um mês de atuação, a Ouvidoria atuou 
em diversas frentes – dentre as quais a que visou 
mobilizar a sociedade em prol das medidas contra o 
desencarceramento e tratou da ocupação das esco-
las por estudantes. Também se destacou o trabalho 
de acompanhamento de familiares e das vítimas de 
violência no estado. 

Neste primeiro ano de atuação, a Ouvidoria também 
buscou olhar para dentro da instituição, com medi-
das para se aproximar dos servidores e dos defenso-
res, nos diversos núcleos de atendimento da DPRJ. 

Ainda são muitos os desafios do órgão, mas o tra-
balho tem se mostrado eficaz, por ir além do papel 
tradicional – mas não menos importante – de coletar 
elogios, críticas e reclamações. Afinal, o objetivo da 
Ouvidoria Externa é justamente o de promover o diá-
logo com os públicos internos e externos, de maneira 
a contribuir para o aprimoramento da instituição. 



28

4
>> FESUDEPERJ

>> CEJUR

>> PEC

>> ESTÁGIO

>> RESIDÊNCIA

>> PESQUISA

conhecimento e formação



29

A Fesudeperj chegou ao fim de 
2016 superavitária e com patri-
mônio líquido positivo, além de 
oferecer grade curricular mais 
ampla e completa. 

>> FESUDEPERJ

No início de 2015, a Fundação Escola Superior da De-
fensoria Pública se encontrava em uma situação difícil: 
com déficit de caixa, poucos alunos e dívidas trabalhis-
tas acumuladas, oriundas de ações judiciais movidas 
por ex-funcionários e que, por falta do devido acompa-
nhamento, acabavam sendo julgadas à revelia.

O saneamento financeiro da instituição resultou de um 
trabalho minucioso, que envolveu a reavaliação dos di-
versos contratos com os prestadores de serviços, com 
a consequente redução dos custos; a restruturação do 
quadro de funcionários; a negociação de acordos com 
os ex-funcionários, resultando na extinção das recla-
mações trabalhistas existentes; e a abertura da cantina. 
Além, é claro, do lançamento de novas turmas no curso 
regular ou para módulos específicos, tanto na modalida-
de presencial como à distância. Destaque, ainda, para a 
parceria com o Cejur e a Defensoria, que permitiu a rea-
lização de diversos cursos e capacitações voltados para 
defensores públicos, servidores, estagiários e residentes.

Sala cheia
Os cursos regulares, antes com apenas cerca de 
30 alunos, hoje têm frequência de pelo menos 
200 – isso mesmo sem que haja concurso para 
defensor em andamento. O número de turmas 
também foi ampliado, com aulas pela manhã, à 
noite e aos sábados.

ALUNOS EM TURMAS REGULARES

2014      2015      2016
2.122     2.832     3.864

APROVADA

Voce sabia?
A Fesudeperj reformulou o seu site e 

adotou o ensino à distância. O sucesso 
é tanto que a instituição fechou 2016 

com 19 cursos online 
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Entre as muitas ações do Centro de Estudos Jurídicos 
(Cejur) no biênio, merecem destaque o lançamento do 
Cejur Notícias, do Programa de Educação Continuada 
(PEC) e da plataforma online, que reúne em um ambien-
te virtual o conteúdo de todos os cursos que contam 
com o selo do Centro de Estudos. 

Também merece registro o convênio com o curso de 
idiomas Berlitz, que concluiu 2016 com 140 defensores 
e 44 servidores atendidos, e o lançamento do I Concur-
so de Práticas Exitosas Eliete Silva Jardim, destinado a 
defensores e servidores. Foram 14 os projetos inscritos 
para a premiação, entregue aos vencedores em 2017.

>> CEJUR

Voce sabia?
Os usuários da biblioteca agora podem consultar o 

conteúdo da Revista dos Tribunais Online – plataforma 
de pesquisa jurídica com vasto conteúdo

Veja outros números:

47
defensores e 

27 
servidores
contemplados com
vagas em cursos,
capacitações, palestras
e demais eventos

editais
publicados

13 2.199
visitas à 
biblioteca,
que ganhou 
regimento 
interno

consultas no 
sistema 
Sophia 
(que disponibiliza 
o acervo pela 
internet)

1.114
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Veja algumas das principais atividades desenvolvidas 
pelo Cejur:
• Lançamento do PEC e da plataforma online
• I Jornada de Direitos Humanos para os Estagiários da 

Defensoria Pública 
• Evento em Comemoração ao Dia do Servidor
• Evento jurídico comemorativo do Dia do Defensor Pú-

blico (2º Encontro de Atuação Estratégica da Defen-
soria Pública do Estado do Rio de Janeiro)

• Curso de Formação dos Novos Defensores
• Curso de Gestão Estratégica
• Curso Racismo Institucional 

e Sistema de Justiça
• Capacitação para o Sistema 

de Informação de Suporte 
à Gestão da Folha de Paga-
mento

• Curso Como Fiscalizar Contratos de 
Compras e Serviços na Administração 
Pública

• Curso Gestão de Documentos e Arquivo
• Eventos sobre diversos temas como: 

execução penal, práticas colaborativas, 
internação compulsória, criminologia 
feminista, audiência de custódia, pre-
vidência, júri, litigância estratégica etc

• Curso de Formação de Defensores da 
Paz, em parceria com a Coordenação 
Geral de Programas Institucionais

• Realização do concurso de residente 
jurídico
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>> PEC

Criado por meio da Resolução nº 854, de outubro de 
2016, o Programa de Educação Continuada (PEC) da De-
fensoria tem como objetivos fomentar a educação con-
tinuada dos defensores, servidores, residentes jurídicos 
e estagiários. E isto por meio de uma única plataforma. 
 Algumas iniciativas promovidas pelo PEC:
• Evento em Comemoração ao Dia do Servidor
• Palestra “Administração do Tempo”
• Curso Gestão Estratégica
• Capacitação relativa ao Sistema de Informação de Su-

porte à Gestão da Folha de Pagamento
• Curso “Como Fiscalizar Contratos de Compras e Ser-

viços na Administração Pública”
• Curso Gestão de Documentos e Arquivo
Algumas iniciativas que o PEC apoiou:
• Dia Internacional dos Direitos Humanos em Duque 

de Caxias
• Workshop: Litigância Estratégica em Direitos Huma-

nos: diálogos Brasil – Reino Unido
• Internação Compulsória: por quê, para quê e para quem?
• Cine-debate – “A 13ª Emenda”
• Seminário Anual do Comitê Estadual de Prevenção e 

Combate à Tortura

• Roda de Conversa Gênero, Negritude e Igualdade
• Seminário da Defensoria Pública sobre um ano de Au-

diências de Custódia no Rio de Janeiro
• Palestra: “Previdência dos Defensores Públicos: pas-

sado, presente e futuro”
• Palestra: “Tribunais Supranacionais e Tutela dos Direi-

tos Humanos entre América Latina e Europa”
• Capacitação dos Defensores Públicos na questão da 

Efetividade dos Direitos Fundamentais
• Palestra “Educação Financeira”
• Curso Racismo Institucional e Sistema de Justiça
• Curso Ação Estratégica para uma Perspectiva Inter-

seccional da Defensoria Pública com Foco em Gêne-
ro e Raça

• Curso Ferramentas para o Diálogo e Solução de Conflitos

Voce sabia?
De outubro a dezembro do ano passado, o PEC 

publicou 13 editais para participação em 
congressos, cursos e seminários, contemplando 

47 defensores e 27 servidores
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Com 1.784 estagiários atualmente no quadro, a Defensoria 
Pública tem como meta contribuir para a formação desses 
estudantes. O auge desta política ocorreu em agosto de 
2016, com a realização da I Jornada de Direitos Humanos 
para os Estagiários. O evento foi organizado pela Coorde-
nação de Estágio e Residência da DPRJ, em parceria com o 
Cejur e a Fesuderperj.

Mas as novidades não pararam ali. Em 2016, a Defensoria 
lançou, por meio da Resolução 858, de 31 de outubro, o 
Prêmio Jurídico Defensor Público Fabiano Carvalho. Mui-
tos enviaram trabalhos sobre um dos cinco temas do con-
curso, escolhidos para esta primeira edição pelos próprios 
estagiários e premiação em 2017. 

Em 2016, a Defensoria também aumentou a bolsa-auxí-
lio dos estagiários – passou de R$ 508 para R$ 620 para 
quem atua nos núcleos. Do total de estagiários, 40 são de 
nível médio e dez são de nível superior especializado. Os 
demais são estudantes de Direito.

>> ESTÁGIO 
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Neste primeiro biênio, destacou-se também a implan-
tação do programa de residência jurídica da Defensoria 
Pública do Rio. Conduzido pela Coordenação de Está-
gio e Residência, o Cejur e a Fesudeperj, o processo de 
escolha teve início em janeiro de 2015, com a criação 
da iniciativa por meio da publicação da Resolução 808.

O exame foi aplicado em maio do ano passado. A ini-
ciativa registrou 1.263 inscritos. Desse total, 120 pas-
saram na prova. A posse foi em 1º de agosto de 2016. 
Os residentes atuam nas comarcas do interior, auxi-
liando os defensores públicos nas mais diversas ativi-
dades jurídicas. O programa tem duração de dois anos. 
Cada residente recebe uma bolsa no valor de R$ 1,2 mil 
mais auxílio transporte e acesso a atividades de ensino, 
pesquisa e extensão através do Cejur e Fesudeperj. 

>> RESIDÊNCIA

“ O concurso para residência jurídica foi uma inovação 
muito importante para nós, defensores. Conto com a 
colaboração de uma residente jurídica muito qualifica-
da, que me ajuda demais. Ela foi servidora  no Núcleo 
de Valença, ficou afastada por um ano, após tomar 
posse no TJ como Comissária de Infância, na comarca 
de Rio das Flores, e  ainda assim voltou  à Defensoria, 
uma vez aprovada no 1º Exame de Seleção de Candi-
datos ao Programa de Residência Jurídica, em 2016. É 
possível acumulação das duas atividades, já que a re-
sidência é um ‘não-trabalho’. Mariana é dedicada e há 
pouco foi bem-sucedida em várias fases do concurso 
para defensor público do Espírito Santo.

João Paulo Terra Meireles, titular da Vara Cível de Valença, no Sul Flumi-
nense, tem na residente jurídica Mariana Farias Dutra Portes uma grande 
colaboradora 

“

Região 1: 1 vaga
Região 2: 2 vagas
Região 3: 21 vagas
Região 4: 21 vagas
Região 5: 10 vagas
Região 6: 15 vagas

TOTAL DE VAGAS PREENCHIDAS: 120
TOTAL POR REGIÃO:

Região 7: 11 vagas
Região 8: 6 vagas
Região 9: 13 vagas
Região 10: 8 vagas
Região 11: 8 vagas
Região 12: 5 vagas
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A Diretoria de Estudos e Pes-
quisas de Acesso à Justiça foi criada com o 

intuito de realizar estudos e levantar dados que possam 
contribuir para a implementação de políticas públicas 
de interesse da Defensoria Pública e o trabalho dos 
defensores. Um dos estudos foi realizado em parceria 
com o IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da, para identificar a demanda potencial pelos serviços 
da Defensoria, mediante o mapeamento de onde estão 
alocados todos os defensores públicos x público alvo. A 
partir desses dados, produziu diversos pareceres sobre 
a reidentificação, criação e reestruturação de órgãos de 
atuação, subsidiando a análise das prioridades a partir 
de critérios objetivos. 

Produziu, com grande repercussão externa, quatro rela-
tórios com o perfil dos réus atendidos na audiência de 
custódia, o último com o levantamento referente a um 
ano de implementação.

Mais trabalhos
Pesquisa sobre os critérios de prestação de assistência 
jurídica gratuita
Análise dos processos com pedido de medidas proteti-
vas de urgência
Entrevistas com as mulheres da região do Complexo 
do Alemão
Andamento das ações de requalificação civil solicitado 
pelo Nudiversis 
Perfil dos adolescentes e o tempo médio de cumpri-
mento das medidas socioeducativas de semiliberdade 
aplicadas aos adolescentes internados nas unidades 
do Degase 
Relatórios mensais sobre as prisões provisórias reali-
zadas na capital e regionais 
Perfil dos adolescentes atendidos nas audiências de 
apresentação, que seguem sendo monitoradas 
Relatório sobre o atendimento do plantão judiciário no-
turno em busca de vagas nas unidades públicas de saúde 

Está em andamento uma ampla pesquisa sobre as sen-
tenças de tráfico da região metropolitana do Rio de Ja-
neiro, a partir de um convênio com a Secretaria de Dro-
gas do Ministério da Justiça, com a duração de dezoito 
meses. Aguarde!

>> PESQUISA

Voce sabia?
O estudo sobre o andamento das ações de 

requalificação civil solicitado pelo Nudiversis, com o 
intuito de identificar quais são os entraves para a 

concessão da mudança de nome e gênero, subsidia 
amicus curie da Defensoria no STF
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5comunicação
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A adoção de uma política de comunicação estratégica 
é um dos marcos do biênio na Defensoria Pública. As 
ações têm como norte três objetivos claros: aumentar 
a visibilidade da Defensoria e do trabalho do defensor; 
estreitar o relacionamento com a imprensa; e ampliar a 
interação com a sociedade. O resultado é o alcance de 
espaço inédito para a instituição na imprensa, inclusive 
em veículos internacionais, com a consolidação da De-
fensoria do Rio como referência nos temas que lhe são 
pertinentes. Nossos canais internos e mídias sociais 
são  cases de sucesso. 

Nova identidade visual
As mudanças na comunicação da Defensoria não fo-
ram apenas estruturais. Uma nova identidade visual foi 
adotada logo no início da gestão, com mais arrojo e mo-
dernidade. O período também marcou a mudança com-
pleta no portal da instituição. O www.defensoria.rj.def.br 
tem navegação amigável e ferramentas que facilitam a 
vida do assistido e do defensor.

Mídias sociais
O perfil da Defensoria no Facebook encerrou o biênio 
com um alcance mensal superior a 1 milhão de pes-
soas. Nossas publicações provocaram reações, como 
curtidas e compartilhamentos, de um universo superior 
a 176 mil pessoas. Para ter uma ideia do que esses nú-
meros significam, somos a página mais curtida entre 
todos os órgãos que formam o sistema de justiça no 
Rio de Janeiro.

58 mil
curtidores

97131-4942

1.089.322
pessoas
alcançadas pela página
da Defensoria no Facebook
em dezembro/2016

WhatsApp Defensoria
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Inserções na mídia

No biênio 2015/2016, a Defensoria se consolidou 
como fonte da imprensa em temas relacionados ao 
seu escopo de atuação. Rompemos fronteiras, com 
reportagens em importantes veículos internacionais, 
tais como The Intercept, TRT World (TV Turca), TV 
Arte / Autobus Productions (TV franco-alemã), The 
Wall Street Journal (EUA), The Asahi Shimbun (Japão), 
Irish Independent (Inglaterra), BBC de Londres, Petit 
Journal (França), The Clinic (Chile) e a Agência France 
Press (AFP).

2015 2016 biênio

Online

TV

Rádio

Jornal 

1.533

131

191

415

2.070

204

218

427

3.603

335

409

842

Total de reportagens com menção à Defensoria no biênio: 5.189
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Comunicação interna
Com o objetivo de estreitar a comunicação com defen-
sores e servidores, foram criados novos canais de co-
municação. Além do Boletim Diário, que passou a reu-
nir todos os comunicados institucionais, a Defensoria 
agora tem um Boletim Semanal, com o compilado das 
principais notícias da semana. Servidores e defensores 
também têm um canal de informação via WhatsApp. A 
mais nova ferramenta é o Servidor Em Foco, que, como 
o nome sugere, é disparado para todos os servidores e 
defensores, quinzenalmente.

Publicações especiais
As produções editoriais da Defensoria são outra atri-
buição da Assessoria de Comunicação. Jornalistas, 
designers e fotógrafo produziram, no decorrer do biênio, 
publicações de apoio para os núcleos especializados, 
relatórios e apresentações, alguns, inclusive, para distri-
buição externa. Pela primeira vez, a Defensoria passou 
a ter um material em inglês, apresentando as atribui-
ções da instituição à imprensa internacional. Também 
pela primeira vez, estivemos entre os finalistas do Prê-
mio Nacional de Comunicação e Justiça, com a publi-
cação Conhecendo a Si Mesmo, criada para o Nudiver-
sis. Confira algumas das publicações especiais.
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