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Editorial

 Durante algum tempo a Defensoria Pública 
do Estado de Goiás ganhou um título pouco hon-
roso de ser a última do país a ser instalada confor-
me determina a Constituição Federal. Tal título, em 
vez de indignação, trouxe inquietação e o desejo da 
gestão que assumia a Defensoria Pública em 2013 e 
a que a substituiu em 2017 de superar essa marca 
negativa e transformá-la em uma das melhores do 
país.
 É o que este relatório de Gestão demonstra. 
Foram dois concursos para o cargo de defensor pú-
blico (um estava travado na Justiça); nomeação de 
defensores oriundos dos concursos; instalação do 
primeiro Conselho Superior; envio e aprovação da 
lei orgânica que lhe garantiu autonomia adminis-
trativa e financeira, além da criação de cargos em 
sua estrutura administrativa e criação de núcleos e 
suas coordenações; ampliação se seu orçamento e 
aumento do subsídio dos defensores públicos equi-
parando-o às demais carreiras jurídicas do Estado.
 O que este relatório lhes apresenta é uma 
Defensoria Pública bem distante daquele título ini-
cial. De 2015 até o final de 2017 saltou de seis para 
79 defensores públicos em atividade. O orçamento 
subiu de R$ 36 milhões em 2017, para R$ 72,3 mi-
lhões em 2018 - conforme lei orçamentária aprova-
da em dezembro de 2017. Portanto, a Defensoria de 
Goiás está, atualmente, entre as primeiras Defenso-
rias Públicas que mais crescem no país. Um título 
que traz orgulho e o desafio de tornar-se uma das 
melhores Defensorias Públicas do Brasil.
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2017: O ANO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE GOIÁS
DPE-GO ampliou quadro de defensores públicos e conquistou sua autonomia

 O ano de 2017 foi um divisor de águas para a 
Defensoria Pública do Estado de Goiás. A sanção da 
Lei Complementar nº 130 em 11 de julho garantiu 
a autonomia administrativa da DPE-GO, bem como 
sua reorganização. Com a conquista será possível 
dar continuidade à estruturação da instituição na 
capital e interior de Goiás, além de possibilitar seu 
desenvolvimento funcional pleno. A lei possibilita a 
autonomia administrativa e financeira da Defenso-

ria, permite a nomeação do quadro de defensores 
públicos e servidores, o acompanhamento e fisca-
lização de seus membros dentro da própria institui-
ção, entre outras medidas.
 Essa legislação foi fruto de um intenso tra-
balho desenvolvido pelos membros da Defensoria. 
Em 2015, iniciou-se a elaboração de texto para al-
teração da Lei Complementar nº 51 de 2005, que 
criou e organizou a Defensoria Pública do Estado 
de Goiás. Esse documento foi encaminhado para o 
Poder Executivo, recebendo pareceres e indicações 
de alterações da Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Procuradoria Geral do Estado (PGE). 
 Com a nomeação de defensores públicos foi 
criado grupo de trabalho que continuou o desen-
volvimento dessa minuta. O objetivo era adequar a 
legislação da DPE-GO àquelas normativas que ha-
viam sido alteradas por meio das leis complementa-
res  80, 132 e da  Constituição Federal.
 A afirmação da Defensoria Pública enquan-
to instituição responsável por garantir assistência 
jurídica integral e gratuita em Goiás dependia pre-
cisamente da aprovação da sua nova lei orgânica. 
“Embora a autonomia estivesse garantida na Consti-
tuição e na Lei Complementar Federal nº 80, a falta 

Lúcia Silva Gomes Moreira,
Defensora Pública-Geral 
do Estado de Goiás
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de uma legislação estadual sempre nos trouxe difi-
culdades no momento de exercer nossas atividades 
com independência”, pontuou a defensora pública-
geral, Lúcia Silva Gomes Moreira.
 De acordo com a defensora pública-geral, 
não havia uma barreira significativa no exercício da 
atividade do defensor público. As dificuldades sur-
giam especialmente no momento de decidir qual 
deveria ser o orçamento da Defensoria, quando 
e como utilizá-lo, o que resultou em limitações na 
adequação de espaços físicos, ampliação da presta-
ção de serviços e interiorização.
 “Essas dificuldades foram vencidas no mo-
mento em que o chefe do Poder Executivo, gover-
nador Marconi Perillo, colocou sua equipe técnica 
à nossa disposição para discutir as necessidades da 
Defensoria”, destacou a defensora pública-geral.
 Nessa mesma linha, o defensor público apo-
sentado Cleomar Rizzo Esselin Filho, que foi o pri-
meiro defensor público-geral eleito pela categoria 
(2012 a 2016) e na sequência exerceu o cargo de 
primeiro subdefensor público-geral (2017), foi o res-
ponsável por iniciar as discussões com os poderes 
Executivo e Legislativo  sobre a necessidade de uma 
nova Lei Orgânica para a Defensoria. Desde 2005, 
a Defensoria Pública de Goiás era regida pela Lei 
Complementar nº 51.
 “Por meio desse trabalho de convencimento 
junto ao Executivo é que conseguimos conquistar 
a simpatia do governador para que ele abraçasse a 

causa da Defensoria e na sequência pudesse sancio-
nar a lei”, relembra Cleomar Rizzo Filho.
 A Lei Complementar nº 130 também trou-
xe melhorias para a carreira de defensor público. O 
presidente da Associação Goiana dos Defensores 
Públicos (AGDP), Gustavo Alves de Jesus, destaca a 
importância dessa alteração. “Ela reforçou algumas 
prerrogativas dos membros da instituição, trouxe 
o achatamento da diferença dos vencimentos dos 
membros de 10 para 5% e reorganizou a estrutura 
administrativa”, avalia. 
 Além disso, também permite a criação de 
coordenações específicas por áreas, aproximando 
aqueles que exercem a atividade-fim de seu coor-
denador e este da Adminstração Superior.

Primeiro defensor 
público-geral eleito, 
Cleomar Rizzo Filho
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AMPLIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POSSIBILITA ESTRUTURAÇÃO DA DPE-GO

 Para garantir o contínuo desenvolvimento 
e crescimento da Defensoria Pública do Estado de 
Goiás é necessário que haja aporte financeiro. Fo-
cados nessa estruturação, a Defensoria-Geral, após 
aprovação do Conselho Superior, encaminhou ao 
Executivo proposta orçamentária referente à gestão 
2018 no valor de R$ 72,388 milhões. Esse montante 
representa mais que o dobro aplicado pela DPE-GO 
em 2017. O novo orçamento foi recentemente apro-
vado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo 
governador Marconi Perillo.
 No valor proposto, encontram-se prospec-
tados altos investimentos para aparelhamento, 
equipamentos de Tecnologia da Informação (TI), 
aquisição de mobiliários, qualificação de membros 
e servidores, expansão dos serviços da Defensoria, 
instalação de unidades em espaços próprios na ca-
pital e interior, aquisição de sistemas. “A aprovação 
do Orçamento 2018 é fruto de um árduo trabalho 
técnico de convencimento das necessidades da De-
fensoria para atender com qualidade a população 
que precisa de assistência jurídica gratuita em Goi-
ás”, destacou a defensora pública-geral, Lúcia Silva 

Gomes Moreira.
 O diretor-geral de Administração e Planeja-
mento da DPE-GO, Marcelo Graciano Soares, explica 
que além do custeio da folha de pagamento, o or-
çamento 2018 será aplicado na aquisição de mobili-
ários, visando a padronização das atuais unidades e 
aquelas que serão inauguradas; ampliação da frota 
de veículos do órgão; ampliação de investimentos 
voltados a qualificação de servidores e membros; 
ampliação dos contratos de impressões; e a amplia-
ção dos serviços de mão de obra terceirizada, segu-
rança, limpeza, copa e telefonia.
 Também haverá investimento para a mo-
dernização do campo tecnológico da Defensoria 
Pública. Serão adquiridos novos computadores para 
uniformizar os hd’s e monitores aos padrões mais 
modernos do mercado, aparelhos de scanners, ser-
vidores para interligação de redes das unidades da 
Defensoria, telefonia Voip (que usa a rede de inter-
net como meio de transmissão de voz), notebooks, 
aquisições de licenças, softwares e switches (equipa-
mentos que possibilitam a conexão de computado-
res em redes).

Orçamento sobe de R$ 14,028 milhões para R$ 72,3 milhões em seis anos
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DPE-GO ASSEGURA ADIAMENTO DA APLICAÇÃO DO TETO DOS GASTOS

DEFENSORES PÚBLICOS CONQUISTAM EQUIPARAÇÃO SALARIAL 
COM DEMAIS CARREIRAS JURÍDICAS ESTADUAIS

 A Administração Superior da DPE-GO con-
seguiu adiar a limitação do teto dos gastos para a 
Defensoria Pública, que estava prevista para entrar 
em vigor em 2018. Essa vitória permitirá que a DPE-
GO execute suas metas de expansão, modernização 
e estruturação. Por se tratar de uma instituição ainda 
em processo de estruturação em Goiás, caso fosse 
atingida em 2018 por esse novo regime fiscal seu 
funcionamento seria inviabilizado.
 Para tornar isso uma realidade, a Adminis-
tração Superior realizou um trabalho de articulação 
junto ao Executivo e Legislativo. Foi demonstrado, 
com base em números, aos representantes desses 
dois poderes que o uso do orçamento exercido 
em 2017 na Defensoria, se aplicado o mesmo para 
2018, inviabilizaria o funcionamento da instituição. 

 Ao final de dezembro, os defensores públi-
cos de Goiás conquistaram sua equiparação salarial 
às demais carreiras jurídicas do Estado. Com a mu-
dança, o valor máximo do subsídio dos membros da 
Defensoria Pública do Estado de Goiás chega a R$ 
30 mil. Tal melhoria representa valorização da car-
reira e o reconhecimento desses importantes mem-
bros que integram o sistema de justiça.
 “A conquista da equiparação às demais car-
reiras jurídicas do Estado era um desejo da categoria 
e corrige uma diferença histórica entre defensores 
públicos, promotores de justiça e procuradores de 
estado. É muito importante que haja o equilíbrio na 
remuneração dos operadores desse sistema, uma 

Isso porque, enquanto os demais órgãos possuem 
orçamentos que suportam suas folhas de pagamen-
to e investimentos, a DPE-GO ainda está em fase de 
estruturação e desenvolvimento.
 A Emenda Constitucional nº 54, antes deno-
minada Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
do Teto dos Gastos, foi sancionada em 2 de junho de 
2017, entrando em vigor no exercício financeiro de 
2018. Ela determina que durante dez anos as despe-
sas orçamentárias não poderão superar o total de 
recursos aplicados no ano anterior, bem como pro-
íbe a realização de concurso público durante esse 
período. No entanto, a Defensoria Pública está entre 
as exceções que podem realizar concurso e é a úni-
ca instituição cujo novo regime fiscal será aplicado 
somente a partir de 2019.

vez que todos esses atores são imprescindíveis para 
a garantia do acesso à Justiça”, avalia a defensora pú-
blica-geral, Lúcia Silva Gomes Moreira. 
 Promugada no dia 26 de dezembro de 2017, 
a lei estadual nº 19.920 alterou o regime de subsídio 
dos defensores públicos goianos. Para os defensores 
públicos de 3ª categoria (estágio inicial da carreira), 
o valor passou de R$ 18.464,64 para R$  R$ 27.174,24. 
 Para os membros que ocupam a 2ª catego-
ria, o subsídio que era de R$ 19.436,46 aumentou 
para R$ 28.604,50. Para a 1ª categoria, instância má-
xima da carreira, o valor subiu de R$ 20.459,44 para 
R$ 30.110,00. A alteração salarial começou a ser paga 
em janeiro de 2018.

Novo regime fiscal será aplicado somente em 2019

Aumento em cada nível da carreira superou os R$ 9 mil
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INVESTIMENTOS GARANTEM ESTRUTURAÇÃO

 Para alicerçar o seu desenvolvimento, a De-
fensoria Pública do Estado de Goiás realizou maci-
ços investimentos na área de infraestrutura. Foram 
aproximadamente R$ 2,5 milhões aplicados durante 
o ano de 2017 na estruturação de novas unidades 
e no aperfeiçoamento daquelas instaladas ante-
riormente. De acordo com informações da Direto-
ria-Geral de Administração e Planejamento (DGAP), 
somente em tecnologia da informação (TI) foi em-
pregado quase R$ 1,5 milhão, beneficiando as uni-
dades do Inicial (Lozandes), do Criminal (Jd. Goiás), 
Infância e Juventude, Inicial (Setor Oeste) e Sede Ad-
ministrativa. Desse montante parte foi destinada à 
compra de computadores e servidores de rede, por 
exemplo. Tudo isso para facilitar o dia a dia de traba-
lho na DPE-GO e aumentar a eficiência na prestação 
de serviço à população.
 O atendimento cível da capital ganhou no-
vas instalações no último mês de setembro. Ele mi-
grou para o novo Fórum Cível e seu prédio anexo, 
localizado no Park Lozandes. São 68 estações de 
trabalho, sendo 42 no prédio destinado ao atendi-
mento inicial e 26 distribuídas no térreo, primeiro e 
segundo andares do Fórum. A Defensoria Pública 
do Estado de Goiás investiu nestas instalações cerca 
de R$ 720 mil em mobiliário, R$ 60 mil em aparelhos 

de ar-condicionado, além dos recursos para TI.
 A unidade da Defensoria no Setor Oeste, 
que tem entre suas áreas de atuação a defesa do 
consumidor, foi reformulada. Cerca de R$ 55 mil fo-
ram gastos em equipamentos de informática para 
o local que possui oito estações de trabalho, o que 
permite maior comodidade tanto para os assistidos 
quanto para servidores e defensores públicos. No 
espaço do Núcleo de Defensorias Especializadas em 
Infância e Juventude foram instaladas 14 estações 
de trabalho e feitos investimentos na parte de infor-
mática, num montante de R$ 66 mil. Novos compu-
tadores dotados de melhor rede de internet permi-
tiram agilidade no desenvolvimento do trabalho.
 O espaço de atendimento na Colônia 
Agroindustrial do Complexo Prisional de Aparecida 
de Goiânia, responsável pelo cumprimento de pena 
em regime semiaberto, é outro que está de cara 
nova. O lugar que antes possuía apenas contrapiso, 
os fios elétricos estavam expostos, não possuía cir-
culação de ar e não oferecia segurança aos defen-
sores públicos e servidores que ali atuavam, passou 
por reforma. Fiação e cabeamento foram refeitos, 
adquiridos equipamentos de informática, assentado 
piso e instalada janela moderna com grade. Foram 
aplicados R$ 9 mil na reestruturação dessa unidade.

Cerca de R$ 2,5 milhões foram aplicados em infraestrutura

Sede administrativa recebeu novos equipamentos
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Sala da DPE-GO na Colônia Agroindustrial (regime semiaberto) foi totalmente reformada

Nova unidade no Park Lozandes 
concentra atendimento cível e inicial 

Unidade localizada no Setor Oeste 

Local que em breve abrigará nova sede 
administrativa da DPE-GO 

Unidade de atendimento criminal 
recebeu computadores
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DEFENSORIA AMPLIA O NÚMERO DE SERVIDORES E INCENTIVA ESTÁGIO

DPE-GO INVESTE EM SEU QUADRO DE PESSOAL

Objetivo é formar equipe qualificada 

Aprimoramento foi incentivado

 Em 2017, a Defensoria Pública do Estado de 
Goiás investiu R$ 192 mil no aprimoramento de de-
fensores públicos e servidores. Aproximadamente 
150 membros e servidores passaram por qualifica-
ção de janeiro até o início de novembro do último 
ano, segundo dados da Diretoria-Geral de Adminis-
tração e Planejamento da DPE-GO. Participação em 
curso de formação, congressos, seminários e reuni-
ões nacionais são algumas das atividades que foram 
custeadas.  
 Exemplo disso foram os Cursos de Prepara-
ção, Adaptação e Formação dos Novos Membros 
Ingressantes na Carreira de Defensor Público do Es-

tado de Goiás em que participaram 36 defensores 
públicos. No mês de janeiro, foi realizada a segunda 
etapa do evento destinado a 15 membros, iniciado 
em 2016. Nos meses de setembro e outubro, 21 de-
fensores públicos passaram pelo treinamento que 
contou com palestrantes de várias partes do Brasil 
como o professor Doutor em Criminologia da Uni-
versidade de São Paulo (USP), Maurício Stegemann 
Dieter, que debateu o sistema de justiça a partir da 
perspectiva da criminologia crítica; o desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Paraná, Mário Ramido-
ff; e a defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, 
Patrícia Magno.

 
 Além do crescimento no número de defen-
sores públicos, houve incremento na equipe que 
trabalha para auxiliá-los e possibilitar o bom fun-
cionamento da instituição. No início do ano eram 
178 servidores, enquanto que em novembro con-
tabilizavam 214 servidores. Outra 
mudança ocorrida em 2017 foi a 
melhoria no valor da bolsa-estágio 
e a ampliação no número de vagas 
de 26 para 165, o que permitirá que 
cada defensor público possua no 
mínimo um estagiário. Até julho de 
2017, a DPE-GO investia mensalmente R$ 18.315,00 
em estagiários. Em dezembro do mesmo ano esse 
valor subiu para R$ 74.250,00.
 A bolsa-estágio para nível superior aumen-

tou de R$ 600 para R$ 900 e o auxílio-transporte 
(para ensino médio e superior) cresceu de R$ 60 
para R$ 150. Isso aumentou o interesse dos estudan-
tes em estagiarem na DPE-GO, que recebeu mais de 
mil currículos para o último processo seletivo. O nú-

mero de vagas também cresceu.  
 Em dezembro de 2016 eram 
31 estagiários atuando na Defenso-
ria Pública, enquanto que em de-
zembro de 2017 eram 74. O total 
de vagas disponibilizadas é de 165, 
divididas em nível superior (145) e 

médio (20), que estão sendo preenchidas gradati-
vamente. Esses colaboradores atuam na área admi-
nistrativa e no suporte aos defensores públicos nas 
Defensorias Especializadas e do Interior.

165 
ESTAGIÁRIOS

Palestra do professor Doutor em Criminologia da USP, Maurício Stegemann Dieter foi aberta a todos os defensores públicos e servidores
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GRUPOS DE TRABALHO PERMITEM GESTÃO COMPARTILHADA

 Com base em uma proposta de gestão com-
partilhada, a Administração Superior tem instituído 
grupos de trabalho (GTs) para orientar a estrutura-
ção e desenvolvimento da Defensoria Pública. Em 
2017 foram formados 11 GTs com foco na criação 
de núcleos especializados, na organização interna 
da instituição e aperfeiçoamento dos serviços pres-
tados. Além disso, os membros da DPE-GO também 
participam de grupos interinstitucionais, como o 
Grupo de Trabalho Interinstitucional Voltado à Dis-
cussão e Avaliação das Audiências de Custódia.
 Alguns desses GTs construíram os alicerces 
para o bom funcionamento da instituição, como é o 
caso do GT do Controle Interno. Com a publicação 
da Lei Complementar nº 130, a Defensoria Pública 
de Goiás teve que fazer a regulamentação e imple-
mentação desse setor. “Nesse contexto de transfor-
mação institucional, a atividade de controle torna-se 
ainda mais relevante porque contribui para a redu-

ção dos riscos de erros na gestão e aplicação dos 
recursos públicos destinados à DPE-GO. Controlar 
a regularidade e legalidade dos atos significa zelar 
pela boa aplicação dos recursos públicos”, destaca o 
defensor público Luiz Paulo Barbosa da Conceição, 
diretor de Controle Interno da DPE-GO.
 A atuação de grupos de trabalho permite 
que os diversos membros da DPE participem ati-
vamente da tomada de decisões sobre o desenvol-
vimento da instituição. Vários pontos de vista são 
reunidos para traçar conjuntamente estratégias, 
definir caminhos e realizar ações que impactam di-
retamente no dia a dia da instituição. GTs instituídos 
em 2017: criação/estruturação do sistema de Con-
trole Interno; do Regimento Interno; do Núcleo de 
Direitos Humanos; do Núcleo Especializado de De-
fesa e Promoção dos Direitos da Mulher; do Núcleo 
Especializado na Defesa e Promoção dos Direitos da 
Criança e Adolescente; entre outros.

Defensores públicos participam ativamente dos rumos da administração

Reunião do GT de monitoramento da situação carcerária
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CRESCIMENTO DO NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS 
GARANTE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Pela primeira vez, DPE-GO nomeia e empossa diretamente

 O fortalecimento da Defensoria Pública do 
Estado de Goiás (DPE-GO) passa principalmente 
pela consolidação do quadro de defensores públi-
cos. Essa é a base para o crescimento da instituição 
e a ampliação do atendimento à população goiana. 
Desde a criação da DPE-GO foram realizados dois 
concursos e convocados 94 defensores. Até dezem-
bro de 2017, 79 continuavam em exercício. 
 Embora tenha sido criada por lei em 2005, 
somente em 2011 a Defensoria Pública do Estado 

de Goiás foi instalada. Na ocasião houve nomeação 
de defensor geral fora da carreira, quando também 
iniciou-se a estruturação do quadro de pessoal. Em 
2010, havia iniciado o primeiro concurso público, in-
terrompido por decisão liminar em 2012. Em 2012 
e 2013, foram nomeados os seis primeiros defenso-
res públicos de Goiás, oriundos do direito de opção 
pela carreira previsto no Ato de Disposições Consti-
tucionais Transitórias (ADCT). 
 Assim que empossado, esse grupo traba-

Posse solene dos defensores públicos aprovados no 1º concurso 1ª posse solene dos defensores públicos aprovados no 2º concurso
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lhou para a liberação do concurso que estava ‘trava-
do’ judicialmente e iniciou as negociações que viabi-
lizaram a realização de novo certame, uma vez que 
o quantitativo de vagas previsto na primeira seleção 
era insuficiente. Assim, o primeiro concurso foi fina-
lizado em 2014. E o segundo certame foi iniciado 
e concluído também naquele mesmo ano. A partir 
disso foram iniciadas as convocações. 
 Em 2015 foram nomeados 29 defensores 

públicos, sendo que desse total 21 continuam em 
atividade. Em 2016 foram convocados outros 42, 
tendo 32 deles permanecido nos quadros da DPE-
GO até dezembro deste ano.  Em 2017, foram no-
meados 23 defensores públicos, que integravam 
os aprovados no segundo concurso. A nomeação e 
posse desse grupo ocorreu logo após a promulga-
ção da LC 130/20174 e foi a primeira vez que ocor-
reu diretamente via Defensoria Pública-Geral.

1ª posse solene dos defensores públicos aprovados no 2º concurso

Posse solene dos defensores públicos aprovados no 2º concurso

Posse solene dos defensores públicos aprovados no 2º concurso

Posse solene dos defensores públicos aprovados no 2º concurso
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CONSELHO SUPERIOR NORMATIZA ATUAÇÃO DOS DEFENSORES

DEFENSORIA ALCANÇA MAIS DE 159 MIL ATENDIMENTOS EM 2017

 O Conselho Superior da Defensoria Pública 
foi instituído a partir de estudo realizado por um 
grupo de trabalho criado para garantir a formação 
de um colegiado composto de forma mista por 
membros estáveis e não estáveis na carreira, a par-
tir do ingresso dos primeiros defensores públicos 
oriundos de concurso no ano de 2015. O Conselho 
exerce as atividades consultivas, normativas e deci-
sórias, entre outras atribuições previstas na Lei Com-
plementar 130/2017.
 Da primeira ata do grupo de trabalho que 
deu amparo legal à realização da eleição para for-
mação do Conselho Superior da Defensoria Pública, 
ainda escrita à mão (no dia 4 de março de 2015, pela 

 Os atendimentos realizados pela Defenso-
ria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) em 2017 
chegaram a 159.778. Deste total, 60.252 foram aten-
dimentos realizados diretamente à população e os 
demais (99.526 ) foram atos processuais, recursos 
e atuação extrajudicial. Foram contabilizados os 
números de todos os Núcleos das Defensorias Es-
pecializadas da DPE-GO. Esses atendimentos foram 
realizados em Goiânia. As informações são da Corre-
gedoria-Geral da DPE-GO. 
 Porém, para a Defensoria Pública os núme-
ros têm um significado muito além dos simples da-
dos. Eles simbolizam pessoas, vidas, histórias. Como 
a história do aposentado Antônio José Marques, 
que ficou internado em estado grave por nove dias 

então defensora pública Cintia Monique de Souza 
Amoury) até dezembro de 2017, foram baixados 67 
atos entre resoluções, consultas e editais que tor-
naram-se normativas importantes para o funciona-
mento da atividade dos defensores públicos. 
 O Conselho Superior da Defensoria Pública é 
formado por membros natos e membros da carreira 
eleitos. São membros natos, conforme a LC 80/1994, 
os defensores ocupantes dos cargos de defensor 
público-geral, subdefensor público-geral, correge-
dor-geral e ouvidor-geral, que são membros repre-
sentantes da categoria, por ela eleitos. A entidade 
de representação dos membros tem assento e voz 
no Conselho.

no Cais de Campinas. O idoso é portador de cardio-
patia chagástica, utiliza marcapasso, e sofre de Es-
quizofrenia, com sequela de AVC. 
 A família procurou a Defensoria por meio do 
Núcleo de Atendimento Inicial em Saúde . Em me-
nos de uma hora a liminar para que a prefeitura lhe 
disponibilizasse uma vaga de UTI foi concedida. 
 A irmã do aposentado, Laudelina de Fátima 
Marques Brasileiro, afirmou que se não fosse a inter-
venção imediata da Defensoria Pública poderia ter 
acontecido uma fatalidade. “Olha, achei bom de-
mais o trabalho da Defensoria. Aconselho a todas as 
pessoas que estão passando pelo mesmo problema 
a procurarem os defensores públicos. A Defensoria 
agiu muito rápido”, comemorou.

Reunião do Conselho Superior 
realizada no mês de dezembro

Atividades consultivas e normativas estão entre suas atribuições 

Os números para a Defensoria simbolizam pessoas, suas vidas e suas histórias
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AUTONOMIA GARANTE CELERIDADE NO ANDAMENTO 
DOS PROCESSOS INTERNOS

Esclarecimento de problemas é feito diretamente entre agentes administrativos

 Entre as alterações trazidas com o fortaleci-
mento e estruturação da Defensoria Pública do Es-
tado de Goiás está a possibilidade de todos os pa-
receres relacionados aos processos administrativos 
do órgão serem emitidos pela Diretoria de Assuntos 
Jurídicos (DAJ) da DPE-GO. Com isso, a instituição 
ganhou agilidade e segurança em suas rotinas ad-
ministrativas, permitindo diminuir o tempo de trami-
tação dos autos. Os documentos que antes tinham 
que fazer uma longa jornada até serem analisados 
pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), agora são 
examinados dentro da Defensoria Pública.

 Anteriormente os processos tinham que ser 
remetidos à PGE e passavam por diversos setores 
até chegar na mão dos responsáveis pelo parecer. 

Quando havia algum problema o documento retor-
nava à Defensoria para ser corrigido e novamente 
ser submetido à Procuradoria. Desde a mudança le-
gislativa ocorrida no mês de julho, os processos são 
analisados internamente. Esse contato próximo en-
tre todos envolvidos no processo (como diretores e 
chefes de departamento) permite o esclarecimento 
imediato de possível dúvida, prevenindo-se equívo-
cos que poderiam ser causa de nulidade processual.
“Podemos dimensionar a redução do tempo, pon-
derando, por exemplo, que em algumas situações, 
considerada a urgência e a necessidade, emitimos 
pareceres jurídicos em menos de 48 horas, o que, 
por certo, não seria factível quando, no fluxo pro-
cessual, os autos eram encaminhados à Procurado-
ria Geral do Estado”, explica o diretor de Assuntos 
Jurídicos da DPE-GO, Domilson Rabelo. 
 A Diretoria de Assuntos Jurídicos assegura 
legalidade aos atos administrativos. “A atuação da 
Diretoria de Assuntos Jurídicos, seja nos processos 
de aquisição, como nas questões afetas a previdên-
cia, gestão de pessoas, projetos de leis, e nas consul-
tas da Administração Superior, apresenta-se como 
linha de controle interno, na medida em que nossas 
manifestações visam direcionar o gestor na prática 
dos atos segundo os ditames legais, prevenindo-se 
desvios e responsabilização”, conclui Domilson Ra-
belo Júnior.

Diretor de assuntos jurídicos analisa processos

Registro histórico:

26/02/2015 - Criação do Grupo de Trabalho CSDP

Membros: Antônio Carlos Ferreira Braga (à época subdefensor pú-
blico-geral), Saulo Carvalho David (presidente), Márcio Rosa Moreira, 
Domilson Rabelo da Silva Júnior e Cíntia Monique de Souza Amoury

26/03/2015 - Primeira composição do CSDP:

Membros natos: 
Defensor público-geral, Cleomar Rizzo Esselin Filho; subdefensor pú-
blico-geral, Antonio Carlos Ferreira Braga; corregedora-geral, Telma 
Mundim Siqueira;

Membros eleitos:
Defensoras públicas Cintia Monique de Souza Amoury e Fernanda 
da Silva Rodrigues Fernandes, e defensores públicos Tiago Gregório 
Fernandes e Marco Tadeu de Paiva Silva. Após saída da defensora 
Cintia Monique de Souza Amoury, assumiu o defensor público Már-
cio Rosa Moreira

Reunião do Conselho realizada 
no mês de fevereiro
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 Com objetivo de verificar a regularidade do 
serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros 
e servidores da Defensoria Pública do Estado de 
Goiás (DPE-GO), a Corregedoria-geral teve como 
principais demandas em 2017 o acompanhamen-
to do estágio probatório dos defensores públicos, 
o peticionamento integrado e a apuração de recla-
mações sobre negativas de atendimento. 
 No primeiro semestre de 2017, a demanda 
foi baixa. No entanto, no segundo semestre, em 
média, três pessoas por semana compareceram ao 
órgão para fazer algum tipo de reclamação. No ano, 
foram instaurados 27 processos para apurar fatos 
diversos, além dos casos em que foi possível obter 
uma solução sem a necessidade de instauração de 
qualquer procedimento. Atualmente existe uma 
sindicância e cinco procedimentos de pedido de 
explicações em andamento.
 O corregedor-geral da DPE-GO, Luiz Hen-
rique Silva Almeida, detalha as atribuições do ór-
gão. “A Corregedoria-geral possui como atribuição 
acompanhar o estágio probatório, manter os assen-
tamentos funcionais atualizados, compilar dados 
estatísticos, prestar orientação aos membros e servi-
dores em situações que possam colocá-los em risco 
de responsabilização administrativa, expedir reco-
mendações sobre matéria afeta à competência da 
Corregedoria, inspecionar as atividades da Defen-
soria Pública em estabelecimentos penitenciários, 
socioeducativos, entidades de acolhimento, etc, 
dentre outras atividades que estão elencadas nos 
artigos 105 da Lei Complementar Federal 80/1994, 
36 da Lei Complementar Estadual n. 130/2017 e 6º 
do Regimento Interno da Corregedoria (Resolução 

CSDP n. 037/2017), além de ser o corregedor-geral 
membro nato do Conselho Superior”, aponta.
 A Corregedoria-geral  atua diretamente ou 
por meio de Comissão Processante. Para tanto, é 
possível a instauração de sindicâncias (para levan-
tamento de fatos e indícios de descumprimento de 
deveres) e processos administrativos disciplinares 
(nos quais pode ser aplicada uma punição, que vai 
da advertência à demissão). Antes da instauração 
destes procedimentos é aberto um pedido de ex-
plicações e possibilidade ao denunciado se justificar 
acerca dos fatos que lhe são imputados, a fim de 
evitar perseguições e a utilização daqueles proce-
dimentos como meio de constranger servidores e 
membros.
 As denúncias de irregularidades chegam por 
diversos meios, como e-mail, presencialmente e até 
por telefone. No último caso, o denunciante é orien-
tado a formalizar por e-mail ou presencialmente as 
irregularidades relatadas, a fim de evitar acusações 
anônimas. De acordo com Luiz Henrique, nem todas 
as denúncias viram processos. “Cada caso que che-
ga ao conhecimento da Corregedoria é analisado e 
buscada a solução que melhor resolva o problema. 
Muitas vezes é possível resolver algum mal enten-
dido entrando em contato com aquele servidor ou 
defensor responsável por um determinado proble-
ma”, observa. 
 Órgão que integra a Administração Superior 
da Defensoria Pública do Estado de Goiás, a Cor-
regedoria atuou nas diligências necessárias para o 
protocolo de peças enviadas por Defensorias Públi-
cas de outros Estados que deveriam ser protocola-
das em Goiás, bem como no envio de peças feitas 
pela DPE-GO para outros Estados. Atualmente, essa 
atribuição foi assumida pela Segunda Subdefenso-
ria Pública-geral.
 A Corregedoria-geral teve o seu primeiro 
corregedor-geral nomeado em 1º de dezembro de 
2016 nos moldes em que determina o artigo 104 da 
Lei Complementar 80/1994, quando foi escolhido 
dentre os integrantes da classe mais elevada da Car-
reira de Defensor Público, em lista tríplice formada 
pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Goiás, e nomeado pela Defensoria Públi-
ca-geral para mandato de dois anos, permitida uma 
recondução.

CORREGEDORIA ATUA PARA EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
Acompanhamento do estágio probatório é uma das ações desenvolvidas

Corregedor-geral, Luiz Henrique Silva Almeida



19

Relatório          anual 2017

DPE-GO INICIA SUA INTERIORIZAÇÃO

 Com a ampliação do quadro de defensores 
públicos, a DPE-GO pode iniciar sua interiorização 
em 2017. O primeiro município a receber unidade 
da Defensoria Pública foi Inhumas, inaugurada no 
dia 20 de novembro, dentro do Fórum Desembar-
gador Geraldo Crispim Borges. A previsão é que em 
breve sejam abertas ao público as instalações de 
Aparecida de Goiânia e Trindade. Foram investidos 
R$ 231 mil em mobiliário e equipamentos para essas 
três novas Defensorias. Exceto por Inhumas (onde 
havia decisão judicial para a instalação), o cronogra-
ma de implantação da DPE se baseia na combina-
ção entre o índice de adensamento populacional e 
exclusão social.
 De acordo com o segundo subdefensor 
público-geral, Saulo Carvalho David, o serviço de 
assistência jurídica, integral e gratuito tem que ser 
prestado em todo o estado. Por meio de um plane-
jamento rigoroso, a DPE-GO está chegando gradati-
vamente no interior goiano. “A importância é levar o 
serviço público, do qual a Defensoria Pública é cons-
titucionalmente titular, à população dos municípios 
que ainda não têm esse serviço prestado, priorizan-
do as áreas que tenham o maior índice de adensa-
mento populacional e o maior índice de exclusão 
social, conforme determina a Emenda Constitucio-
nal 80”, informa Saulo Carvalho.

 Dois defensores públicos estão em atuação 
em Inhumas: Vilmar Alves de Brito e Jordão Mansur 
Pinheiro. O local possui cinco estações de trabalho. 
Além do valor empregado em Tecnologia da Infor-
mação, foram aplicados R$ 31 mil para tornar aquele 
espaço confortável para as equipes que ali atuam e 
para os assistidos. Com esse montante foi adquirido 
mobiliário e equipamentos como computadores e 
impressoras.

 As unidades de Aparecida de Goiânia e Trin-
dade devem começar a funcionar no primeiro se-
mestre de 2018. Essas Defensorias estarão instaladas 
em espaços dentro dos Fóruns dessas duas comar-

Inhumas foi o primeiro município a receber nova unidade

Inauguração da unidade de Inhumas ocorreu em novembro 

Inauguração da unidade de Inhumas ocorreu em novembro 
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cas. Foram investidos R$ 200 mil nesses locais.  
 Esse total foi empregado na aquisição de 
mobiliário, equipamentos e tecnologia da informa-
ção. Aparecida de Goiânia abrigará 32 estações de 
trabalho, com 13 defensores públicos, além de ser-
vidores e estagiários. 
 Em Trindade, por sua vez, haverá dez esta-
ções de trabalho onde atuarão quatro defensores 

públicos, bem como sua equipe técnica.
 A Emenda Constitucional 80, de 4 de junho 
de 2014, determina que a União, os Estados e o Dis-
trito Federal deverão contar com defensores públi-
cos em todas as unidades jurisdicionais no prazo de 
oito anos. A Defensoria Pública do Estado de Goiás 
tem trabalhado para atender essa determinação 
dentro desse período.

DEFENSORIA ITINERANTE ATENDE POPULAÇÃO DO INTERIOR

 Enquanto a Defensoria Pública do Estado de 
Goiás (DPE-GO) não está estabelecida permanente-
mente em todas as comarcas goianas, tem sido re-
alizado o programa Defensoria Itinerante. Por meio 
dessa ação é levado atendimento jurídico, gratuito 
e integral à população desses municípios onde ain-
da não há unidades da DPE-GO. Em 2017 houve 15 
edições desse programa, sendo 12 na Região Me-
tropolitana de Goiânia e as demais nas cidades de  
Palmeiras de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, 
Valparaíso de Goiás e Luziânia. Ao todo foram mais 
de 2,6 mil atendimentos. A previsão é que no ano de 
2018 ocorra no mínimo oito edições.

 Além de realizar atendimento em edições 
independentes, o programa Defensoria Itinerante 
também atua em parceria com o Governo do Es-
tado de Goiás e dos municípios. Em Goiânia, por 
exemplo, os defensores públicos realizaram atendi-
mento jurídico durante os mutirões de serviços da 
Prefeitura, como forma de se aproximar da popula-
ção que reside em regiões mais distantes do centro 
da capital. Juntamente com o Executivo estadual, a 
Defensoria Pública tem atuado durante edições do 
Governo Junto de Você – que também leva vários 
serviços à população de determinada cidade goiana 
por um período determinado.

Foram realizados mais de 2,6 mil atendimentos

Em Luziânia, o programa foi realizado com apoio da Unidesc
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Defensor público Gustavo Alves de Jesus participa do quadro Meus Direitos, no JA 1ª edição

 Com a estruturação da Diretoria de Comu-
nicação Social (Dicom), a Defensoria Pública do 
Estado de Goiás (DPE-GO) investiu diretamente 
no aumento de sua visibilidade para o público em 
geral. Com objetivo de levar informações sobre os 
serviços prestados à população, houve um inten-
so trabalho direcionado ao relacionamento com a 
imprensa. Essa atuação gerou à DPE-GO em 2017 
economia de R$1.065.823,20 – que equivale ao es-
paço conquistado gratuitamente na mídia. Trata-se 
da presença dos defensores públicos ou a citação 
da instituição em reportagens, entrevistas e notas 
veiculadas nos principais canais de comunicação 
goianos. Ou seja, a DPE-GO conquistou espaço na 
mídia, sem investimento financeiro em publicidade.
 Somando esse montante ao economizado 
em 2016 (R$ 673.300,20), os valores ultrapassam 
R$1,6 milhão. Se compararmos a economia e as 
inserções de um ano para outro os números qua-
se dobram. Os valores indicados são equivalentes 
ao pagamento por espaço publicitário durante os 
telejornais em que as ações da Defensoria Pública 
foram divulgadas de forma espontânea. Esses valo-
res são subestimados, pois nem todas as matérias 
estavam disponíveis para pesquisa, a exemplo da 
TV Record que não mantém seu conteúdo acessí-
vel após a veiculação nos telejornais. Portanto, não 

foi possível computar todas matérias e entrevistas. 
Também não foram considerados para este cálculo, 
conteúdos veiculados em rádios, sites genéricos e 
especializados e redes sociais.
 O valor economizado com a mídia es-
pontânea nas emissoras de TV em 2017 foi de R$ 
673.300,20 e com os jornais foi de R$ 392.523,00. Em 
2016, a economia com as veiculações nas TVs foi de 
R$171.972,60. Com os jornais foi de R$ 409.275,00. 
Com estes valores podemos constatar ainda que as 
inserções nas TVs em 2017 foram muito superiores 
em relação ao ano anterior. Neste ano foram apu-
radas 27 inserções, entre matérias e entrevistas ao 
vivo, contra apenas quatro inserções em 2016.
 Essa pe quena amostra dá a dimensão da 
importância da estruturação da Comunicação So-
cial da Defensoria Pública do Estado de Goiás, que 
além de ter uma mídia positiva, ou seja, que preser-
va a imagem e demonstra o que de fato é a insti-
tuição, economizou um montante significativo em 
propagandas que seriam necessárias para alcançar 
seu público-alvo. 
 “Hoje as empresas privadas e públicas têm 
investido maciçamente na produção de conteúdo, 
mesmo quando se trata de mercado publicitário. 
O resultado apresentado aqui é apenas parcial e, 
certamente, é fruto da sinergia entre a equipe da 

MÍDIA ESPONTÂNEA E POSITIVA EQUIVALE A MAIS DE R$ 1 MILHÃO
Repercussão na imprensa gera economia à DPE-GO
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Dicom e os defensores públicos que produzem os 
resultados. O que fazemos é transformar esse resul-
tado em conteúdo de interesse da mídia”, pontuou 
a diretora de Comunicação Social, Tatiane Pimentel.
 Foram pesquisadas entre as emissoras de 
TV: TV Anhanguera, TV Serra Dourada; TV Record; TV 

 A Diretoria de Comunicação Social (Dicom) 
é um órgão de apoio da DPE-GO, vinculado  à De-
fensoria Pública-Geral do Estado. A Diretoria foi ins-
talada a partir da Lei Complementar nº 130, de 11 
de julho de 2017, embora os trabalhos da comuni-
cação tenham sido realizados desde a estruturação 
da própria DPE-GO.
 A Dicom tem como objetivos promover e 
divulgar informações institucionais ao público in-

Goiânia; TBC, PUC TV e UFG TV. Entre os jornais fo-
ram: O Popular; Diário da Manhã, O Hoje, Opção e A 
Redação. Os valores foram calculados a partir de ta-
belas atualizadas de cada veículo de comunicação, 
considerando o tempo em segundos e minutos ve-
zes o valor cobrado pelo espaço publicitário.

terno e externo, por quaisquer meios de comunica-
ção; criar, manter e atualizar página da Defensoria 
Pública do Estado na internet; promover eventos 
de caráter institucional, e acompanhar e assessorar 
os membros da Defensoria Pública do Estado, em 
atividades em que sejam convidados. Sua estrutura 
funcional conta hoje com três jornalistas (que atu-
am como diretora e dois assessores de imprensa), 
uma designer gráfica e um repórter fotográfico.

 Dicom

Segundo subdefensor público-geral, 
Saulo Carvalho David, em entrevista 
à TV Anhanguera de Luziânia

Defensor público Luiz César dos Santos 
concede entrevista à TV Serra Dourada



LOCAIS DE ATENDIMENTO DA DPE-GO

PLANTÃO

Atendimento Inicial e Processual.
Unidade Lozandes (Fórum Cível - Prédio Anexo).
Endereço: Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, 
Lt. 04, Park Lozandes.
CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.
Telefones para contatos: (62) 3201-7022 / 3201-7024.

Atendimento Cível.
Unidade Setor Oeste (Assembleia Legislativa).
Endereço: Alameda dos Buritís, 231 – Setor Oeste.
CEP: 74.115-900, Goiânia-GO.
Telefones para contatos: (62) 3221-3394.

Atendimento Infância e Juventude.
Undidade Setor Oeste (Fórum Heitor M. Fleury, sala 192).
Endereço: Avenida Assis Chateaubriand, nº 195, Setor 
Oeste.
CEP: 74.884-120, Goiânia-GO.
Telefones para contatos: (62) 3201-8002.

 A Defensoria Pública do Estado de Goiás 
possui plantão de atendimento para demandas de 
caráter de urgência. O plantão funciona das 18 às 8 
horas nos dias úteis e 24 horas nos feriados, finais de 
semana e recessos previstos pelo Poder Judiciário. 
Caso precise do plantão da Defensoria Pública li-
gue (62) 98570-6369. 

Atendimento da Execução Penal e Criminal.
Unidade Jd. Goiás (Fórum Criminal, sala 503, 5º andar)
Endereço: Rua 72 nº 312, Fórum Des. Fenelon Teodoro 
Reis, Térreo, Jardim Goiás. 
CEP 74.805-480, Goiânia-GO.
Telefones para contato: (62) 3201-2623 / 3201-7026.



/DefensoriaGoias @defensoriapublicagoias

defensoriapublica.go.gov.br
E-mail: dicom@defensoriapublica.go.gov.br

Telefone: (62) 3201-7418

REVISTA DPE-GO


