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A importância que a Defensoria Pública tem na vida dos tocan-
tinenses é indubitavelmente maior frente aos desafios existen-
tes para mantê-la plena, atuante e em defesa das pessoas que 
mais precisam, sendo uma instituição indispensável para o Es-
tado Democrático de Direito.

Os desafios são velhos conhecidos, obstáculo orçamentário, 
otimização e austeridade com recurso público e, neste ano 
de 2021 os altos índices de contaminação pela covid-19, em 
especial no nosso Estado. Diante destas circunstâncias, o 
tom agregador, atrelado ao poder de articulação da Gestão 
Superior foi precípuo para consecução positivas dos nossos 
objetivos institucionais. 

Por falar em agregar, que significa reunir em uma só todas 
as partes que não têm entre si ligação natural, foi o acorde 
característico adotado, seja pelos nossos assistidos, e, em 
especial pela valorização dos nossos profissionais, a nossa 
gente, seja pelo tom democrático e republicano aos entes 
do Estado durante o decorrer do ano. 

CARTA DA DEFENSORA 
PÚBLICA-GERAL

Uma atuação marcada 
pela transparência, 
respeito e diálogo 

Foto: Marcelo Les / DPE-TO

Estellamaris Postal
Defensora Pública-Geral 
do Estado do Tocantins
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A frente do Condege a defesa sistemática da valorização das 
Defensorias Públicas para fortalecimento de sua missão consti-
tucional, em defesa e promoção da dignidade humana, frente 
aos desmandos daqueles que não conseguem discernir a rea-
lidade, o que coloca em xeque uma Instituição que atua pela 
garantia de direitos adquiridos a duras penas. 

Apesar destas e outras dificuldades impostas pela pandemia, 
a Administração Superior buscou inovar e se conectar com as 
pessoas que mais precisam na garantia do pleno atendimento 
humanizado. Além disso, se pautou no desenvolvimento das 
políticas de Gestão de Pessoas, garantindo que os membros e 
servidores sejam os primeiros a receberem por parte desta Ins-
tituição, todas as formas de humanização.

A busca incessante pela melhoria da gestão administrativa, 
com a diminuição dos custos e a maximização dos recursos, re-

sulta no aperfeiçoamento da prestação da justiça, a qual somos 
constitucionalmente submetidos.

Um trabalho marcado pela transparência, respeito e diálogo 
aberto com todos e todas, para que encontremos através da 
divergência um denominador comum e que este seja sempre a 
proteção do acesso à justiça para os menos favorecidos, deven-
do ser garantida sua aplicabilidade.

Não podemos perder a conexão que pulsa em nossas veias, 
pois por detrás dos números que serão dispostos neste rela-
tório, estão histórias de vida modificadas pela sua importante 
atuação que faz a Defensoria ser quem é.

Diante disso, há muito que se comemorar pelos feitos até aqui vividos 
e sentidos. Trata-se da mais viva demonstração do respeito e confian-
ça que nutrem pela Defensoria Pública na promoção da cidadania.

Estellamaris Postal
Defensora Pública-Geral 
do Estado do Tocantins
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profissionais comprometidos a 
levar assistência jurídica gratuita 
aos cidadãos tocantinenses

NOSSA GENTE

959 

107 Defensores e Defensoras Públicas

653  Servidores e Servidoras

35  Voluntários e Voluntárias

164  Estagiários e Estagiárias
*Fonte: Diretoria de Gestão de Pessoas e 
Folha de Pagamento / Referência 17/12/21.

Foto: Marcelo Les / DPE-TO
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DPE-TO EM NÚMEROS
ATIVIDADES REALIZADAS PELAS REGIONAIS

NúcLEOS REGIONAIS 2020 2021

Araguaína 68.940 90.508

Araguatins 22.309 25.130

Dianópolis 37.759 43.716

Guaraí 39.415 50.672

Gurupi 73.832 85.293

Palmas 111.435 169.697

Paraíso 32.231 36.916

Porto Nacional 22.604 25.921

Tocantinópolis 14.636 15.217

Classe Especial 9.419 17.432

SUBTOTAL 432.580 560.502

ATIVIDADES REALIZADAS POR ÁREA
ÁREA 2020 2021

Cível 93.118 118.226

Contadoria 249 357

Criminal 91.301 110.878

Diligências 2.530 1.787

Direitos Humanos 192 215

Execução Penal 19.767 32.522

Família 160.100 212.997

Fazenda Pública e Registros Públicos 33.253 44.365

Infância e Juventude 13.171 15.989

Juizado Especial Cível 13.880 18.545

Juizado Especial Criminal 1.359 1.674

Multidisciplinar 769 975

Outras 5 4

Precatória 2.760 1.579

Superior Tribunal de Justiça 102 334

Supremo Tribunal Federal 24 55

TOTAL 432.580 560.502

DEMAIS ATIVIDADES DA DPE-TO
Classe Especial - Recursal 13.916 11.249

Equipe Multi 10.088 12.591

SUBTOTAL 24.004 23.840

TOTAL GERAL 456.584 584.342

As atividades realizadas pela DPE-TO cresceram
em um comparativo entre os 
anos de 2020 e 2021.28%

*Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria 
Pública - Estatística. Dados extraídos do 
sistema Solar 20/01/22.
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DPE-TO EM NÚMEROS
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Número de atendimentos 
já era grande e cresceu 
ainda mais em 2021.

*Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública - Estatística. 
Dados extraídos do sistema Solar 20/01/22.

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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CAF e CAS: centrais para atendimento 
nas áreas de grande demanda
A Defensoria possui duas Centrais de Atendimento à Família (CAF), localizadas nos Núcleos Re-
gionais de Palmas e de Araguaína, as quais atuam na fase inicial dos processos na área de Família, 
pela parte requerente. 

Já a Central de Atendimento à Saúde (CAS) funciona em Palmas e atua, judicial e extrajudicialmente, 
em demandas relativas ao acesso aos mais diversos atendimentos em saúde.
Entre 2020 e 2021, a CAS teve um aumento de 61,5* nos atendimentos.

cENTRAL DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA DIRETORIA 2020 2021

CAF
Central de Atendimento de Família (CAF) - Araguaína Araguaína 3.595 3.940

29ª Defensoria Pública de Palmas / Central de Atendimento 
de Família (CAF)

Palmas 6.310 7.242

TOTAL cAF 9.905 11.182

cENTRAL DE ATENDIMENTO À SAúDE DIRETORIA 2020 2021

CAS
30ª Defensoria Pública de Palmas / Central de Atendimento 
de Saúde (CAS)

Palmas 3.985 6.435

Entre 2020 
e 2021, a CAF teve 
um aumento de

13%
nos 
atendimentos.

*Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública - Estatística. 
Dados extraídos do sistema Solar 20/01/22.

Entre 2020 e 2021, a CAS teve um aumento de

61,5% * nos atendimentos.
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Equipe Multidisciplinar: 
ampla atuação em defesa dos direitos sociais
Composta por profissionais das áreas de 
Serviço Social, Psicologia e Pedagogia, a Equipe 
Multidisciplinar da DPE-TO presta assessoria 
técnica às defensoras e aos defensores 
em demandas judiciais, extrajudiciais ou de 
atendimento e tem como intuito viabilizar o 
acesso dos assistidos aos direitos sociais, por 
meio das pol íticas públicas e rede de serviços 
instituída no âmbito municipal e estadual.

Em virtude da pandemia, a equipe seguiu com os atendimen-
tos de forma remota, no entanto, ocorreram intervenções pre-
senciais nos casos que se faziam necessários. 
*Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública - Estatística. Dados extraídos do sistema Solar 20/01/22.

Ações, projetos e eventos
A Equipe Multi esteve presente em diversas ações e eventos 
voltados para áreas de interesse em comum. As atividades 
atenderam desde sociedade civil, acadêmicos, população car-
cerária, participação em congresso a fim de propor políticas 
públicas para questões correlatas.     
 
Além disso,  participou de cursos e capacitações com o fito de 
aperfeiçoamento do trabalho já desenvolvido, como a atuação 
do pedagogo na justiça, violência contra crianças e adolescen-
tes, relações raciais, entre outros.

Em 2021, a Equipe Multidisciplinar registrou

atividades no Solar nas áreas da família, 

execução penal, criminal, infância e 

juventude, entre outras.

12.591*

Foto: Comunicação Araguaína / DPE-TO
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Defensoria Itinerante
Umas das ações de extrema importância desenvolvidas pela Insti-
tuição é o Projeto “Defensoria Itinerante”, que busca levar atendi-
mento de qualidade, integral e gratuito a todos os cidadãos hipos-
suficientes do Estado do Tocantins, principalmente onde não há 
unidades da Instituição.

Em 2021, a DPE-TO esteve presente com o Projeto nos municípios 
de Itacajá, Santa Fé do Araguaia e Tocantinópolis. Diversas Defen-
soras e Defensores Públicos  em um trabalho que transcende os 
limites de atuação das sedes da Instituição. 

Em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, o “Defensoria Itine-
rante” realizou visita em aldeias indígenas e a realização de ativida-
des do Programa Permanente de Inclusão Sociopolítica dos Povos 
Indígenas do Tocantins. A fim de prestar assistência e orientação 
jurídica integral foram realizados 25 atendimentos à comunidade 
indígena local.

Já em Palmas, a Defensoria Pública participou da edição do 
Mutirão de Negociações Fiscais (Refis) de 2021, durante os me-
ses de novembro e dezembro. Na ocasião, a Instituição prestou 
assistências jurídicas gratuitas aos cidadãos hipossuficientes que 
foram atendidos no Mutirão.

ATENDIMENTOS POR REGIONAL ITINERANTE 2021
NúcLEOS 
REGIONAIS ARAGUAÍNA GUARAÍ PALMAS TOTAL

Cível 2 20 4 26

Família 1 0 1 2

Fazenda Pública e 
Registros Públicos 2 0 277 279

TOTAL 5 20 282 307
Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública - Estatística. Dados extraídos do sistema Solar 20/01/22.

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Sustentabilidade na Instituição
Econúcleos: 
DPE-TO na vanguarda

A Gestão Superior, focada em oferecer pontos de suporte e aten-
dimento ao cidadão de todos os municípios do Estado, colocou 
em prática um grande sonho que se materializou em resultados. 

Trata-se da implantação dos Econúcleos 
em 11 municípios do Tocantins: Ananás, 
Araguaçu, Augustinópolis, Colmeia, 
Cristalândia, Goiatins, Itaguatins, Natividade, 
Novo Acordo, Taguatinga e Wanderlândia. 

A articulação e o poder agregador da Gestão foram funda-
mentais para consecução deste objetivo. Com isso, angariou-
se apoio dos parlamentares da bancada federal do Tocantins, 
pela primeira vez na história da Defensoria. Os recursos foram 
destinados por meio de captação no valor de R$ 5.767.815,00, 
oriundo das deputadas Dulce Miranda e Professora Dorinha; 
dos deputados Tiago Dimas, Eli Borges, Osires Damaso e Vicen-
tinho Junior; e do senador Eduardo Gomes.

Fotos: Assessoria dos Parlamentares - Divulgação

Imagem: reprodução Defmeeting DPE-TO
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Além disso, houve, também, o apoio de Prefeituras e Câmaras 
Municipais que tiveram conhecimento sobre a importância do 
projeto, por meio de termos de cooperação, no intuito de im-
plementar medidas estruturais necessárias para dar à Defen-
soria Pública condições de desenvolver as suas atividades com 
eficiência e celeridade. 

Sobre os Econúcleos
O projeto prevê construção segura com fachada moderna e 
ambientes internos adequados e confortáveis para quem tra-
balha e para quem busca atendimento. Os Econúcleos são 
construídos a partir de contêineres e terão placas solares para 
geração de energia limpa.

econom icidade, 
responsab i l i dade socia l 
e sustentab i l i dade.

Três conceitos principais 
definem os Econúcleos:

14 |

ANEXO I – PLANTAS DE LAYOUTS
01. Layout 01

Clique aqui para assisitir ao vídeo! 

Imagens: reprodução Defmeeting DPE-TO

https://www.youtube.com/watch?v=tquPT8Mx-Us
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A DPE-TO apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do 
Tocantins (AL-TO), a minuta de projeto de lei que trata de po-
lítica de sistema de cotas étnico-raciais em concursos públicos 
no âmbito do Poder Executivo Estadual. A proposta é que haja 
a reserva de 30% das vagas oferecidas em concursos públicos.
 

Promoção da equidade racial
Sistema de cotas étnico-raciais 

Para a DPE-TO trata-se de uma iniciativa 
importante no enfrentamento do 
desequil íbrio atestado por indicadores 
sociais que registram em números as 
diferenças de oportunidades entre 
as populações negras, quilombolas e 
indígenas nas instituições públicas.

Foto: Loise Maria / DPE-TO



Relatório de Gestão 202115

Cultura e tradições valorizadas

Foto: Loise Maria / DPE-TO Foto: Cinthia Abreu / DPE-TO

A Defensoria Pública está sempre presente junto às comu-
nidades quilombolas, uma atuação relevante para o atendi-
mento jurídico integral, gratuito e de qualidade, e que levou 
à produção de um acervo fotográfico extremamente rico em 
imagens que contam histórias, valorizam a cultura e resgatam 
memórias quilombolas.

A exposição virtual “Vida Quilombola: laços e povos tocanti-
nenses”, da Defensoria Pública, reúne 133 fotos do acervo da 
Instituição em uma plataforma on-line desenvolvida pela equi-
pe da Diretoria de Tecnologia da Informação. O projeto é do 
subdefensor público-geral no Estado do Tocantins, Pedro Ale-
xandre Conceição Aires Gonçalves, e do doutor em Educação 
Paulo Sergio Gomes Soares.

Clique aqui e visite o site.

Mais do que emocionar e envolver 
o espectador com belas imagens, 
a exposição “Vida Quilombola: 
laços e povos tocantinenses” 
se propõe a despertar reflexões.

https://quilombolas.defensoria.to.def.br/
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IV Concurso para a carreira de defensora 
e defensor público no Tocantins 

A realização do concurso 
público é um dos compro-
missos da Administração 
Superior cumpridos já no 
primeiro ano da gestão. 
Por meio dele, será possí-
vel atender as necessidades 
diante da vacância prove-
niente da aposentadoria 
de membros e, ainda, será 
garantido o cumprimen-
to da Emenda Constitu-
cional 80. São oferecidas 
três vagas, além da forma-
ção de cadastro reserva. 

Acesse, no site da Defen-
soria Pública, todo o con-
teúdo de divulgação sobre 
o concurso.

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Em 13 de dezembro foi assinado contrato com o Cebraspe para a realização do concurso, 
cujo edital foi lançado e as inscrições iniciadas no mesmo mês

Clique aqui.

https://www.defensoria.to.def.br/noticia/51051-lista-dos-conteudos-produzidos-pela-defensoria-sobre-o-concurso-acesse
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NÚCLEOS ESPECIALIZADOS

*Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública - Estatística. 
Dados extraídos do sistema Solar 20/01/22.

ATIVIDADES DOS 
NúcLEOS ESPEcIALIZADOS

NúcLEOS ESPEcIALIZADOS 2021

DPAGRA 669

NADEP 797

NDDH 256

NUDECA 1.234

NUDECON 578

NUDEM 542

NUJURI 221

NUSA 1.934

NUAMAC  ARAGUAÍNA 295

NUAMAC  DIANÓPOLIS 284

NUAMAC  GURUPI 203

NUAMAC  PALMAS 683

TOTAL 7.696

Mais de atividades foram realizadas 

pelos núcleos especializados em 2021.
7 m i l

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Vistorias no maior hospital público do Tocantins (HGP) estão entre as atividades
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Atuação especializada na área 
do direito agrário, entre outras atribuições.

Prevenção de violência no campo e mediação    
de conflitos agrários
A Defensoria Pública por meio do DPagra atuou em conjunto 
com a Defensoria Pública da União (DPU), em Ação Civil Públi-
ca, que culminou em decisão da Justiça Federal para o forneci-
mento de água potável na aldeia Takaywrá;

O Núcleo atuou com protocolo de Suspensão de Liminar e Sen-
tença no Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando suspen-
der a ordem de reintegração de posse da comunidade Jacutin-
ga, em Porto Nacional, centro do Estado. A instituição visitou 
in loco as famílias moradoras da comunidade e reuniu com o 
procurador substituto geral de justiça para tratar sobre as de-
mandas das famílias;

Realizadas diversas reuniões com representantes, movimentos 
sociais e órgãos que atuam na defesa das garantias de direitos 
do homem e da mulher do campo, bem como, comunidades 
quilombolas, indígenas e políticas públicas que beneficiem 
esta parcela da sociedade. 

Núcleo da Defensoria Pública 
Agrária (DPagra)

NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

DPAGRA 669

Recomendações conjuntas com o Nusa 
encaminhadas à Secretaria de Estado da Saúde 
(SES-TO) e aos municípios sobre a vacinação contra 
a covid-19 nas comunidades quilombolas e indígenas.

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Atua para o fortalecimento de pol íticas de 
atendimento e defesa de pessoas presas; 
entre outras atribuições.

Principais atividades do ano de 2021
Realização do Webinário Defensoria Pública no Combate ao 
Racismo, com o tema: Racialidade no Sistema de Justiça. Em 
parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Se-
ciju), organizou o curso Hades para capacitação de membros e 
servidores da Instituição, referente ao sistema de gerenciamento 
da população carcerária.

Ampla atuação nos presídios e 
Casas de Prisão Provisória com recomendações 
Durante o ano de 2021, o Núcleo expediu recomendações ao 
Governo do Tocantins, Seciju, Prefeituras e Secretarias Munici-
pais de Saúde e estabelecimentos prisionais a fim de assegurar 
o exercício dos direitos e garantias individuais das pessoas pri-
vadas de liberdade.

Núcleo Especializado de Assistência 
e Defesa ao Preso (Nadep)

Inspeções Diversas 
inspeções foram realizadas nas Unidades Penais do Estado em 
conjunto com órgãos de controle como Ordem dos Advogados 
do Brasil seccional Tocantins (OAB-TO), Conselho Penitenciário 
e Ministério Público Estadual (MP-TO), a fim de averiguar de-
núncias acerca da alimentação, da salubridade, maus tratos e 
tortura às pessoas em situação de custódia e entrega de kits de 
higiene/colchões.

NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

NADEP 797

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Elaboração de proposta de projeto Visita Interdisciplinar e Visita Afetiva (Viva): 
transformando histórias e conectando pessoas, com a finalidade de ampliar e garantir 
a assistência jurídica às pessoas privadas de liberdade hipossuficientes, bem como 
estimular a manutenção dos vínculos socioafetivos de custodiados e suas famílias.
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Tem como missão prestar suporte e auxílio nas 
demandas relacionadas, direta ou indiretamente, 
à violação das normas asseguradoras dos 
Direitos Humanos; entre outras atribuições.

Atuações relevantes
Ação Civil Pública em atuação conjunta com a DPU, com vistas 
a assegurar o direito à moradia e assistência básica aos indíge-
nas Waraôs, venezuelanos em situação de refúgio humanitário;

Em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-TO), o Pro-
jeto “Defensoria na Aldeia” realizou 56 atendimentos jurídicos 
aos indígenas das etnias Apinajé-Pempxà, Karajá e Krahô; tam-
bém foi realizado atendimento coletivo de lideranças indígenas 
do povo Xerente.

Núcleo Especializado de Defesa 
dos Direitos Humanos (NDDH)

NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

NDDH 256

Apresentou ao CSDP estudo que 
subsidiou a aprovação e regulamentação 
de cotas étnico-raciais na DPE-TO, que se 
tornou Projeto de Lei Estadual que institui 
cotas no Tocantins encaminhado à AL-TO.

Foto: Patrícia Ströher / DPE-TO

Imagem: reprodução Defmeeting DPE-TO

Encontro aconteceu por 
videoconferência 

Foto: Marcelo Les / DPE-TO
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Atuações diversas
A servidora do NDDH Liz Marina 
Regis Ribeiro apresentou proje-
to de pesquisa sobre Monitora-
mento de Violações de Direitos 
Humanos registradas nos Aten-
dimentos da Instituição.

Mais 200 participantes das cidades de Ipueiras e Dianópolis, 
prestigiaram palestras, oficinas e outras atividades de educação 
em direito voltadas para atuação da DPE-TO na defesa dos direi-
tos humanos. 

Realização do II Congresso Científico de Direitos Humanos da 
DPE-TO e do curso “Relações Raciais”, alusivo ao mês da Cons-
ciência Negra. Diversos estudos elaborados sobre gênero, raça e 
protocolo de atuação em casos de violência policial.
  
Reuniões
Diversas reuniões com órgãos de controle, proteção e defesa 
nas questões relativas a direitos humanos. Também atuou em 
conjunto com a sociedade civil nos mais diversos Conselhos Es-
taduais de Direitos e interinstitucionais na elaboração de políti-
cas públicas para os indígenas e venezuelanos em situação de 
refúgio humanitário, erradicação do trabalho escravo e igual-
dade racial.

Foto: Cinthia Abreu / DPE-TO Imagens: reprodução Youtube Defensoria TO 

Palestra com a defensora pública de SP Isadora B. Araújo da Silva encerrou o curso

O subdefensor público-geral da DPE-TO, Pedro Alexandre Aires Gonçalves minis-
trou a palestra “Quilombolas do Tocantins e a Defensoria Pública – A luta pelo 

território e reflexos da pandemia”
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Atua na prestação de assistência jurídica 
às vítimas de violência doméstica e familiar; 
entre outras atribuições.

Atuações relevantes
A Conversa é com elas
Tem como objetivo provocar o empoderamento das mulheres, 
por meio do resgate da autoestima e promover, ainda, o en-
frentamento de todas as formas de violência contra as mulhe-
res. Em 2021, 36 mulheres participaram dos encontros.

Repúdio contra a violência policial
Em novembro de 2021, foi elaborada uma Nota de Apoio ao 
coletivo Mulheres em Movimento de Porto Nacional/TO, em ra-
zão da violência policial ocorrida.

Núcleo Especializado de Promoção 
dos Direitos da Mulher (Nudem)

NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

NUDEM 542

Imagem: reprodução TV Anhanguera

Foto: Nudem / DPE-TO
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Ações para conscientização 
Diversas palestras e rodas de conversa voltadas para orienta-
ção e assistência jurídica, psicológica e social, dirigidas à pro-
teção da mulher vítima de violência doméstica e familiar foram 
realizadas em diversos municípios do Estado;

Informativo elaborado com o intuito de promover os canais de 
comunicação disponíveis para as mulheres em situação de vio-
lência, bem como explicar os vários tipos de violência existen-
tes e como é a atuação da Defensoria Pública nesses casos;

Em alusão ao Dia da Mulher, foi realizada a ação “É direito 
das mulheres” a fim de prestar orientações acerca dos direi-
tos das mulheres;

Participação no Podcast do Grupo de Pesquisa e Extensão Prá-

tica Humanizada em Direito e Gênero da Universidade Federal 
do Tocantins (UFT), no qual abordou a atuação do Núcleo e a 
violência patrimonial;

Elaboração de material de apoio para palestras, rodas de con-
versa e outros espaços de debates sobre direitos das mulheres.

Recomendações
Recomendações expedidas com o objetivo de prestar assistên-
cia material às reeducandas da Unidade Prisional Feminina de 
Palmas e sobre a vacinação contra a covid-19 em gestantes e 
puérperas sem comorbidade, em atendimento às normas de 
direitos humanos, constitucionais e infraconstitucionais de 
proteção, saúde e defesa das mulheres.

Termos de Cooperação
•	 Projeto Tempo de Despertar: tem o intuito de ressocializar 

os homens autores de violência doméstica e contribuir para 
a efetiva diminuição nesses casos.

•	 Projeto de Maria para Marias: tem o objetivo de restaurar 
a autoestima de mulheres em situação de violência domés-
tica. A ação está sendo realizada em Palmas por meio de 
encaminhamentos realizados pelo Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher e pelo Nudem. 

Foto: Nudem / DPE-TO
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Atua na prestação de atendimento, proteção 
e promoção dos direitos das crianças e 
adolescentes que necessitem de atendimento 
especializado e estejam em situação de risco; 
entre outras atribuições.

Atuações destaques
Recomendação aos órgãos de saúde do Estado para que seja 
cumprida a vacinação contra a covid-19 nos adolescentes que 
cumprem medida socioeducativa;

Reuniões com o Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência, 
Promoção da Saúde e Cultura da Paz (Nupav), para tratar de 
políticas de proteção à criança e adolescente;

•	 Em parceria com o MPT e a Associação das Defensoras e De-
fensores Públicos do Estado do Tocantins (Adpeto), foram 
adquiridos cinco aparelhos celulares e entregues à equipe 
técnica das unidades socioeducativas do Estado para pro-
porcionar o vínculo dos adolescentes com seus familiares, 
por meio de vídeochamada. 

Núcleo Especializado de Proteção e Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (Nudeca)

NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

NUDECA 1.234

241 Ofícios expedidos, no qual solicitou 
informações e providências a fim de 
garantir os direitos das crianças e 
adolescentes no âmbito protetivo e no 
sistema socioeducativo do Tocantins.

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Em parceria com as Instituições de Acolhimento de Palmas, Por-
to Nacional e Araguaína, a campanha “Transforme uma vida: 
apadrinhe uma criança” incentiva o apadrinhamento afetivo e 
a arrecadação de valores, convertidos em presentes, como kit 
de higiene pessoal, lazer, diversão e acolhimento.

Instituições de Acolhimento contempladas: Lar Batista, Raio 
de Sol, Sementinha do Amor, Tia Messias, Casa de Acolhida, 
Casa Lar e Casa de Acolhida Ana Tenório.

Atuações em conjunto
Em conjunto com a Seciju foi implementada a Comissão de 
Avaliação Disciplinar (CAD) nas Unidades Socioeducativas. 

A CAD é uma instância formal colegiada que apura, de forma 
individualizada, a ocorrência de falta disciplinar cometida pelo 
socioeducando, com a competência para aplicação da sanção 
cabível, sendo observado o direito à ampla defesa e do contra-
ditório, nos termos do artigo 5º, lV, da Constituição Federal.

Termo de cooperação
Celebrado Termo de Cooperação Técnica junto aos órgãos 
que compõem a rede de apoio no combate às violências co-
metidas contra crianças e adolescentes atendidos no Centro 
Integrado 18 de maio. O termo estrutura a política de atendi-
mento às crianças e aos adolescentes vítimas e testemunhas 
de violência.

Fotos: Loise Maria / DPE-TO
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Contribui no planejamento, elaboração e 
proposição de pol íticas públicas que visem à 
proteção e defesa do consumidor carente; 
entre outras atribuições.

Atuações destaques
Diversos ofícios encaminhados à Órgãos de controle a fim de 
averiguar denúncias e possíveis abusos de preços na área da 
saúde, bem como, as condições dos serviços de saneamento 
prestados pela empresa BRK aos moradores;

Elaboradas diversas cartilhas a fim de orientar os consumido-
res acerca de golpes virtuais, juros de cartão de crédito, assun-
tos financeiros relacionados aos bancos, direitos e deveres dos 
consumidores e dicas de como preservar os dados na internet; 

Fiscalização acerca das con-
dições do transporte coleti-
vo em Palmas; ofícios e re-
comendações endereçadas 
ao comércio e estabeleci-
mentos bancários e Procon 
para fiscalização;

Nota informativa sobre determinação da ANEEL quanto à sus-
pensão em todo o Brasil do corte por inadimplência de usuá-
rios de baixa renda enquadrados como tarifa social.

Núcleo de Proteção e Defesa do Consumidor (Nudecon)
NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

NUDECON 578

Ação Civil Pública, ofícios e 
Recomendações foram expedidas pelo 
Nudecon a fim de garantir a segurança 
e a defesa dos consumidores frente a 
prováveis abusos, tendo em vista as 
medidas de enfrentamento à covid-19.

ACP movida para instalação de tendas, 
banheiros químicos, disponibilização de 
água, álcool em gel, máscaras e cadeiras 
aos beneficiários do Programa Bolsa Família 
e Programa Auxílio Emergencial em filas de 
bancos e lotéricas de Palmas.

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Tem como finalidade subsidiar e auxiliar os(as) 
Defensores(as) Públicos(as) e Servidores(as) nas 
demandas referentes aos crimes dolosos contra 
a vida e conexos de competência do Tribunal do 
Júri; entre outras atribuições.

Durante o ano de 2021, o Nujuri realizou diversas palestras e 
eventos com temas voltados para educação em direito e atua-
ção do Núcleo direcionadas à estudantes de Universidades pú-
blicas e privadas do Estado:

•	 projeto de extensão “Humanizando o Direito”, do curso de 
Direito da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), por 
meio de plataforma virtual, com a palestra: Acesso à Justiça 
e Direito de defesa.

•	 evento em parceria com a Esdep e Universidade de Palmas 
(Fapal) e Unitins: Defensoria Pública no Combate ao Racis-
mo, com a palestra: Direito de Defesa e a atuação do Núcleo 
do Tribunal do Júri.

palestra virtual direcionada aos acadêmicos da disciplina de Di-
reito Penal e Prática Penal da Universidade Católica do Tocan-
tins, com a palestra: Gerações dos direitos e garantias funda-
mentais e o exercício da plenitude de defesa no Júri.

realização de curso virtual, 
em parceria com a Esdep 
e Universidade de Gurupi 
(Unirg), aos acadêmicos do 
curso de Direito, com a pa-
lestra: Direitos Fundamen-
tais e o Direito de Defesa 
no Tribunal do Júri.

Núcleo do Tribunal do Júri (Nujuri)
NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

NUJURI 221

Imagem: reprodução Defmeeting DPE-TO

Coordenador do Nujuri e palestrante, 
defensor público Elson Stecca Santana
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Atua judicial e extrajudicialmente, de forma 
individual ou coletiva, na promoção e defesa do 
direito à saúde; entre outras atribuições.

Com o objetivo de garantir o pleno atendimento aos usuários 
do sistema de saúde do Estado, o Núcleo laborou no monito-
ramento de Ações Civis Públicas (ACP’s) com vistas a ampliar 
o número de leitos na região norte e sul do Estado e a imple-
mentação do Portal de informações covid-19.

Com isso, até o mês de novembro de 2021, foram ajuizadas duas 
ACP’s para regularização das maternidades de Porto Nacional e 
Paraíso do Tocantins. Além disso, está em curso uma ACP, autua-
da em 2018, que visa à ampliação e contratualização dos leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede Estadual.

Atuação conjunta
Em conjunto com o Ministério Público Estadual (MP-TO), ajui-
zou três ACP’s que estão em curso, para a ampliação da rede 
de transporte hospitalar; disponibilização de leitos clínicos e 
de UTI na rede Municipal e Estadual de saúde; ampliação dos 
leitos clínicos na rede estadual de saúde.

Núcleo Especializado de Defesa da Saúde (Nusa)
NúcLEO ESPEcIALIZADO 2021

NUSA 1.934

Coordenador do Nusa, o defensor público Freddy Alejandro Solórzano 
em visita ao Hospital Geral de Palmas

Fotos: Loise Maria / DPE-TO
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Outras atuações de destaque
Em 2021, continuou no monitoramento e realização de ativida-
des extrajudiciais. Foram expedidos 288 ofícios e 19 recomen-
dações, sendo 12 específicas do Nusa e sete em conjunto 
com outros núcleos especializados. Nove sentenças em favor 

da garantia plena do direito à saúde, em exames, insumos ali-
mentares, cirurgias cardíacas e pediátricas, urologia, cardiopa-
tia congênita, entre outras.

Foram realizadas 11 vistorias e visitas em hospitais e 
estabelecimentos de saúde para averiguar e fiscalizar 
a prestação de serviço aos usuários e medidas adotadas 
pelos órgãos, especialmente durante a pandemia.

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Criado pela Resolução nº 219 do Conselho 
Superior da Defensoria Pública (CSDP) 
implantado no final de 2021, sob a coordenação 
do defensor público Arthur Luiz Pádua Marques, 
o Nucora tem como missão primordial a atuação 
especializada em matérias atinentes a questões 
étnicas e combate ao racismo.

Núcleo Especializado de Questões Étnicas 
e Combate ao Racismo (Nucora)

Fotos: Loise Maria / DPE-TO

Arthur Pádua está à frente do Núcleo, que já desenvolve atuação com 
quilombolas na região do Jalapão

Imagem: reprodução TV Anhanguera

O relator da Resolução foi o defensor 
público Fabrício Silva Brito

Vice-presidente do CSDP, o subdefensor 
público-geral Pedro Alexandre Conceição 

Aires Gonçalves foi o autor da proposta 
para criação do Núcleo

Imagem: reprodução TV Anhanguera/Site G1 Tocantins

Saiba mais sobre o Nucora

https://www.defensoria.to.def.br/noticia/50394-conselho-superior-da-dpe-cria-o-nucleo-especializado-de-questoes-etnicas-e-combate-ao-racismo
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Focados no atendimento especializado às minorias 
e às demandas coletivas de forma descentralizada 
e integrada, com sedes nas regionais de 
Araguaína, Dianópolis, Gurupi e Palmas.

Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública - Estatística. Dados extraídos do sistema Solar 20/01/22.

Núcleos Aplicados das 
Minorias e Ações Coletivas
(Nuamacs)

NUAMAcs 2020 2021

NUAMAC ARAGUAÍNA 290 295

NUAMAC DIANÓPOLIS 108 284

NUAMAC GURUPI 571 203

NUAMAC PALMAS 623 683

TOTAL 1.592 1.465

Foto: Marcos Sandes - Prefeitura de Araguaína - Divulgação
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Com abrangência nas comarcas que integram 
as Diretorias Regionais de Araguaína, Araguatins, 
Tocantinópolis e localidades 
de Colinas do Tocantins:

•	 em parceria com o Ministério Público Estadual, foi ajuizada 
ACP contra o município de Araguaína, devido à flexibiliza-
ção do uso de máscaras de proteção;

•	 vistoria realizada a fim de garantir às gestantes a presença 
de acompanhante durante o parto no Hospital Maternidade 
Dom Orione (HMDO), bem como, envio de ofício ao Gover-
no do Estado para cumprimento da decisão;

•	 vistoria realizada no sanitário público de Araguaína, a fim de 
averiguar algumas irregularidades na prestação de serviços 
à pessoas em situação de rua;

•	 em parceria com o Ministério Público do Trabalho, Universi-
dade Federal do Norte do Tocantins (UFNT), Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Araguaína e Associação Protetora dos 
Animais (Apaa), a atuação do Nuamac levou à regulamen-
tação do funcionamento do Centro de Castração da cidade;

•	 participação em sessão plenária na Casa de Leis de Araguaí-
na para tratar sobre direitos e benefícios às pessoas com de-
ficiência (PCD);

•	 parceria entre a DPE-TO e o Centro Universitário Tocantinen-
se Presidente Antônio Carlos (Unitpac), para que pessoas 
hipossuficientes assistidas pela Instituição em Araguaína 
tenham acesso gratuito a atendimentos psicoterapêuticos, 
garantindo o cuidado à saúde mental.

Nuamac Araguaína
Foto: Comunicação Araguaína / DPE-TO

Foto: Marcelo Les / DPE-TO
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Com abrangência nas comarcas que integram a 
Diretoria Regional de Dianópolis e localidades de 
Ponte Alta e Paranã:

•	 realização da palestra “Justiça Restaurativa: repensan-
do o enfrentamento e prevenção dos conflitos”. Teve 
como objetivo conscientizar sociedade civil e servido-
res da DPE quanto ao Instituto da Justiça Restaurativa, 
seus princípios, valores e as diversas possibilidades de 
aplicação e desenvolvimento como instrumentos legal 
e social;

•	 realização de estudo com o intuito de levantar e analisar in-
formações sobre a violência contra a mulher na região su-
deste do Tocantins com o intuito de propor políticas públi-
cas que combatam tal violência;

•	 a fim de combater todas as formas de racismo, foi criado 
o “Coletivo Permanente pela Igualdade Racial”. A ação visa 
promover a articulação, o estudo e o desenvolvimento de 
ações educativas para conscientizar os atores sociais e pú-
blicos sobre o problema e de propor e fomentar ações de 
enfrentamento do racismo com o envolvimento da comu-
nidade. Como parte da agenda do Coletivo, foi realizado o 
seminário: mulheres negras que resistem, que contou com 

apoio de diversos movimentos sociais, comunidade acadê-
mica e civil, para tratar sobre o histórico dos movimentos 
feministas negros, bem como, as peculiaridades das neces-
sidades das mulheres negras;

•	 ação proposta à Justiça com decisão favorável para o res-
tabelecimento do acesso à água potável aos moradores da 
Comunidade Quilombola Lajinha, em Dianópolis;

•	 procedimento para Regularização Fundiária Urbana no mu-
nicípio de Taguatinga e tratativas junto aos demais órgãos 
de fiscalização; 

•	 participação no Conselho Municipal de Combate às Drogas 
e no Conselho Municipal de Saúde a fim de expandir a área 
de atuação e propor políticas públicas eficientes para as 
problemáticas encontradas.

Nuamac Dianópolis
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Com abrangência nas comarcas que integram 
a Diretoria Regional de Gurupi e localidades de 
Pium e Cristalândia:

dadania (ISAC), Diretora do Hospital Regional de Gurupi e 
SES para prestarem informações acerca do fechamento de 
leitos de UTI covid no Hospital Regional;

•	 ações civis públicas em que pesa o bloqueio de custeio 
com profissionais e medicamentos aos pacientes com 
transtorno de espectro autista; a suspensão imediata de 
todas as licenças, permissões e autorizações de uso dos 
recursos hídricos para fins de agronegócio e em escala 
superior a 500 ha de área irrigada superficialmente dos 
rios Urubu e Formoso, nos Municípios de Lagoa da Con-
fusão e Cristalândia; 

•	 manifestações de Retificação de Registro Civil e Casamen-
to, com a inclusão da etnia Kanela a 36 indígenas da aldeia 
“Crim Pa Tehi”, em Araguaçu; reversão de lotes no município 
de Gurupi e regularização fundiária como forma de resolu-
ção do problema social;

•	 reunião com a Rede de Proteção à Mulher Vítima de Vio-
lência Doméstica a fim de tratar demandas nesta sen-
da; reunião com Unidade Prisional acerca de demandas 
como casamento coletivo e projeto para emissão do Re-
gistro Civil.

•	 instaurados diversos Procedimentos Preparatórios de Ações 
Coletivas (Propac) a fim de investigar denúncias relaciona-
das à plena garantia do direito à saúde para idosos e a situa-
ção das unidades hospitalares devido à pandemia;

•	 propac em desfavor à Escola Técnica Evangélica do Tocan-
tins a fim de que seja entregue o certificado de conclusão 
de curso Técnico em Enfermagem aos alunos que concluí-
ram o curso em 2018;

•	 em atuação conjunta com as áreas cível (10ªDP) e fazen-
da pública (6ª DP) da Instituição, o Nuamac Gurupi atuou 
a fim de propor melhorias para os moradores na resolução 
de conflitos e legalidades, como falta de água, processos 
seletivos para docentes no município, descontos pela pre-
vidência municipal, do percentual de gratificação natalina, 
bem como denúncias de falta de profissionais para atender 
pacientes com sequela da covid-19;

•	 ofícios requisitórios encaminhados ao Instituto Saúde e Ci-

Nuamac Gurupi
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Com abrangência nas localidades que integram 
a Diretoria Regional de Palmas, Diretoria 
Regional de Paraíso do Tocantins (exceto Pium e 
Cristalândia), Diretoria Regional de Guaraí (exceto 
Colinas do Tocantins) e Diretoria Regional de 
Porto Nacional (exceto Ponte Alta e Paranã):

•	 recomendações a fim de propor a garantia do direito à mo-
radia e impedir remoções forçadas, desocupações ou reinte-
gração de posse, bem como prestação de assistência técni-
ca gratuita a projetos habitacionais no município de Palmas;

•	 recomendação à Câmara Municipal de Palmas re-
querendo revogação de lei que restringe o acesso 
de pessoas transexuais, travestis e não binárias a ba-
nheiros públicos;

•	 recomendação à BRK Ambiental para instalação de 
água no loteamento setor Aconchego na capital;

•	 recomendação em desfavor do município de Porto Na-
cional para melhoria no trânsito aos usuários da mar-
gem direita da TO-080 a fim de propor sinalização e 
vaga de estacionamento; 

•	 ações civis públicas voltadas para regularização de 
loteamento, concessão de água e esgoto, instalação 
de energia elétrica nas cidades de Tocantínia, Palmas, 
Aparecida do Rio Negro e Caseara; 

•	 ajuização de ação civil pública à empresa BRK Ambien-
tal e ao Município de Palmas para que sejam adotadas 
técnicas para inibir o mau cheiro oriundo da estação de 
tratamento de Esgoto no Setor Bertaville, em Palmas.

Nuamac Palmas

Ação Civil Pública (ACP) visando garantir aos compradores dos lotes do loteamento 
Cardeal, localizado na região norte de Palmas, o acesso à energia elétrica

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Com atuação nas nove Diretorias Regionais, os 
Núcleos têm por finalidade promover a solução 
extrajudicial dos litígios, visando à composição 
entre as pessoas em conflito de interesses, 
sendo responsável pela sistematização de toda 
a pol ítica de conciliação e da mediação no âmbito 
da Defensoria; entre outras atribuições. 

*Fonte: Corregedoria Geral da Defensoria Pública - Estatística. Dados extraídos do sistema Solar 20/01/22.

NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 
PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

ATENDIMENTOS NUMEcONs
DEFENSORIA 2020 2021

NUMECON ARAGUAÍNA 1.640 1.987

NUMECON ARAGUATINS 427 896

NUMECON DIANÓPOLIS 227 889

NUMECON GUARAÍ 950 1.588

NUMECON GURUPI 1.755 1.457

NUMECON PALMAS 5.469 8.886

NUMECON PARAÍSO 1.292 1.826

NUMECON PORTO NACIONAL 1.507 1.601

NUMECON TOCANTINÓPOLIS 245 343

TOTAL GERAL 13.512 19.473

ATENDIMENTOS NUMEcONs
2020 2021

13.512 19.473

Crescimento de dos atendimentos 
em um comparativo entre os anos de 2020 e 2021.

44%

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Publicação do Diário Oficial 
Eletrônico da Defensoria 
Pública

Implantação do 
agendamento on-line 

Criado em julho de 2021, o agendamento on-line foi im-
plantado visando a ampliação das formas de atendimen-
to da Defensoria Pública do Estado do Tocantins (DPE-TO). 
 
O serviço, disponibilizado inicialmente apenas ao Núcleo Re-
gional de Palmas, foi ampliado, tornando possível que as pes-
soas assistidas possam agendar o atendimento de forma total-
mente autônoma, através do site da Instituição, o que facilitou 
e trouxe celeridade aos trâmites para o atendimento em todas 
as 40 unidades defensoriais espalhadas pelo Estado.

A implantação do Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Públi-
ca do Tocantins foi uma iniciativa da instituição, aprovada na 
Assembleia Legislativa do Tocantins em dezembro de 2020. Em 
maio de 2021, mês da Defensoria, as primeiras edições foram 
ao ar conforme regulamentação feita pelo Conselho Superior 
da Defensoria Pública (CSDP), que prevê que o Diário Oficial 
próprio seja publicado de segunda a sexta-feira.

INVESTIR EM TECNOLOGIA 
PARA APRIMORAR O ATENDIMENTO  

Saiba mais, clique aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=VUMJmveP-G8&t=25s 
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Novo site da Instituição: 
acessível, moderno 
e alinhado às novas 
tecnologias

A Instituição ficou de “cara nova”, com a atualização da pági-
na principal da Defensoria Pública o investimento possibilita 
uma navegação leve, acessível e alinhada às novas tecnolo-
gias, com o destaque para a acessibilidade das pessoas que se 
comunicam por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
sem a necessidade de aplicativos externos, o que facilita ain-
da mais a inclusão.

Além destas, diversas outras funcionalidades estão incorpora-
das no site, como o modo alto/contraste, para que pessoas com 
baixa visão também tenham acesso às informações no site.

As tecnologias foram aplicadas para que os usuários possam 
ter uma excelente experiência. A Instituição se pautou nas re-
gras da Lei Geral de Proteção de Dados para que a navegação 
no site seja produtiva e segura.

Compartilhamento 
de tecnologia
A maioria dos sistemas tecnológicos utilizados na Instituição 
foi elaborado e aplicado pela própria equipe de tecnologia da 
DPE-TO. Um dos sistemas que representa inovação no âmbito 
institucional é o Solar – “Solução Avançada Em Atendimento de 
Referência”, além do Chronus e do Sistema de Votação. 

Clique aqui para acessar o site!
Durante o ano de 
2021, a Instituição 

concedeu suporte 
às 14 Defensorias 
Públicas Estaduais 

do país, que 
utilizam o Solar. 

Imagem: pixabay.com

https://www.youtube.com/watch?v=NdIVBHXAF_4 
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O Sistema SID, desenvolvido pela DPE-TO, tem a proposta de 
viabilizar os trabalhos de defensoras e defensores públicos 
quanto ao peticionamento integrado, otimizando a comunica-
ção entre as Defensorias Públicas de forma on-line e sistêmica.

Os responsáveis pelo peticionamento integrado de cada 
Defensoria Pública têm acesso a um painel onde poderão 

acompanhar o andamento de todas as solicitações enviadas 
e/ou recebidas.

O sistema possibilita habilitar o acesso para que os membros 
registrem novas solicitações ou recebam as solicitações origi-
nadas de outros estados para prosseguir com o peticionamen-
to integrado.

Sistema Integrador de Defensorias Pública (SID)

Foto: freepik.com
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Retomada do 
trabalho presencial 
Atenta às questões voltadas para as atividades presenciais em 
face do momento vivido de pandemia, a Gestão Superior atuou 
de forma intransigente na defesa da vida, tanto do nosso públi-
co interno como também dos nossos assistidos. 

Sob a orientação de autoridades sanitárias e com o andamento 
do fluxo de imunização pelo país, o retorno presencial de todo 
o público da Instituição foi definido e alinhado junto aos inte-
grantes do Comitê de combate à covid-19 na DPE, com análises 
minuciosas para o cuidado com o público interno em prestar o 
atendimento de forma segura ao assistido. 

A recepção a todos e todas foi simbolizada com uma squeeze 
destinada a cada profissional, juntamente com uma mensagem 
afetuosa sobre esse retorno às unidades e sedes de Núcleos Re-
gionais da DPE-TO.

GESTÃO ESTRATÉGICA

Fotos: Loise Maria / DPE-TO
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A cíclica aprovação orçamentária anual deficitária, em des-
compasso com a realidade institucional (queda de 7,30% em 
relação à 2020), tem resultado na premente necessidade de su-
plementação, a fim de lastrear as despesas institucionais, tota-
lizando  um valor de R$ 20.619.041,00 em 2021.

Dessa forma, conseguiu manter-se em crescimento orçamen-
tário, como resultado das tratativas da Administração Superior  
junto ao Poder Executivo Estadual e, por consequência conti-
nuou a oferecer atendimento de qualidade ao assistido e arcar 
com as suas despesas legalmente constituídas. 

EVOLUÇÃO DO ORÇAMENTO INIcIAL - FONTE 0100

20.70
mi

2009

+2,25%
75,24

mi

2013

+5,50%
112,72

mi

2017

+171,78%
65,84

mi

2011

+11,46%
93,14

mi

2015

+15,77%
146,77

mi

2019

+17,02%
24,22

mi

2010

+11,07%
83,57

mi

2014

+12,47%
126,78

mi

2018

+11,77%
73,59

mi

2012

+14,70%
106,84

mi

2016

+5,59%
154,97

mi

2020

-7,30%
143,66

mi

2021

ORÇAMENTO E SUPLEMENTAÇÕES

R$ 164.276.777,00

R$ 3.312.853, em 22/09/21

R$ 9.306,188, em 10/12/21

R$ 4.000.000, em 10/08/21

R$ 4.000.000, em 06/05/21

R$ 143.567.736, Inicial

2021

160.000.000

165.000.000

135.000.000

140.000.000

120.000.000

145.000.000

125.000.000

150.000.000

130.000.000

155.000.000

Orçamento e suplementações 
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Projetos 
tramitados
Durante o ano de 
2021 tramitaram no 
Escritório de Gestão de 
Projetos os seguintes 
projetos internos:

PROJETO PESSOAS BENEFIcIADAS EM 2021

Defensoria em Ação (Nudeca) 346

Implantação do Coletivo da Igualdade Racial (Nuamac Dianópolis) 176

A conversa é com Elas (Nudem) 36

Alô Defensoria (Gestão Superior) 52.875

Defensoria Pública nas Escolas (Esdep) 476

TOTAL 53.909

Projetos certificados
Os projetos da DPE-TO:  “Biblioteca Itineran-
te” e “Leitura: espaço de liberdade e remição 
pela leitura” foram certificados com o selo 
“O Brasil que lê”, uma iniciativa do Instituto 
Itaú Cultural, com a parceria do Instituto In-
terdisciplinar de Leitura da PUC-Rio, da Cá-
tedra Unesco de Leitura PUC-Rio.

Mais de 52 mil pessoas 
beneficiadas com a Central 

de Atendimento ao Cidadão, o 
serviço “Alô, Defensoria”.

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Escritório de Gestão de Projetos: boas 
ideias transformadas em realidade
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Central de Honorários arrecada 
mais de R$ 730 mil

A Central de Honorários da Defensoria Pública do Estado do To-
cantins (DPE-TO) arrecadou em 2021 o valor de R$ 732.396,27, 
superando a previsão orçamentária que era de R$ 504.475,00. 
O resultado representa um superávit de R$ 227.921,27. 

No gráfico acima, a Central 
de Honorários obteve um 
crescimento de 19,80%, en-
tre 2020 e 2021, o que cor-
responde a R$ 121.049,64. 

Conforme o gráfico acima podemos observar a evolu-
ção de arrecadação da Central de Honorários desde a 
sua criação em 2016, alcançando um índice de aumen-
to de 449,84% em 2021, com relação a 2016.

cOMPARAÇÃO DE ARREcADAÇÃO

R$ 611.346,63

R$ 732.396,27

Evolução de arrecadação

EVOLUÇÃO DA ARREcADAÇÃO

6

5

4

3

2

1

R$ 732.396,27

R$ 611.346,63

R$ 520.379,60

R$ 503.923,87

R$ 199.756,46

R$ 133.199,74

Imagem: reprodução Defmeeting DPE-TO

Equipe da Central de Honorários da Defensoria Pública 
durante reunião de trabalhoHonorários recebidos

“Os honorários 
recebidos pela 
Defensoria 
Pública reforçam 
nosso orçamento, 
permitindo uma 
melhor estruturação 
de nossa 
Instituição, o que, 
consequentemente, 
reflete na qualidade 
do atendimento ao 
nosso assistido”. 

Danilo Frasseto Michelini 
- superintendente de 
Defensoras e Defensores 
Públicos
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Eficiência e otimização dos recursos públicos
O Departamento de Racionalização da Defensoria Pública 
monitora as despesas institucionais como forma de garantir a 
consecução dos objetivos institucionais mediante acompanha-
mento e otimização dos gastos.

A parcimônia com o gasto público, frente ao desafio orçamen-
tário, permite a redução de desperdícios e possibilita melho-
res implementações nos serviços oferecidos para dentro e 
fora da Instituição.

A Defensoria Pública não parou
Em muitas Unidades da DPE no interior, apesar da pandemia, 
alguns profissionais exerciam suas atividades laborais nas res-
pectivas unidades, obedecendo aos protocolos de segurança 
sanitária. Com isso, no mesmo período aludido, foi constatado 
redução no consumo de 3% em kWh. No entanto, houve um 
aumento de 9% na despesa, devido ao reajuste na tarifa e a co-
brança de bandeiras tarifárias em razão da escassez hídrica.

Já na área de telefonia, a redução foi de 29% na despesa, em ra-
zão do retorno às atividades presenciais e o desmembramento 
do contrato de internet ADSL com o de telefonia fixa.

Importância do acompanhamento para melhor aplicação 
do recurso público
A Instituição acompanha as despesas mês a mês, observan-
do a dinâmica de cada Unidade individualmente. Trabalho 
que facilita a melhor aplicação do recurso público, como nos 
reparos e outras medidas para sanar o aumento do consumo 
nas Unidades.

Considerando o período de 
janeiro a setembro de 2020/2021, 
constatou-se uma redução de 
54% em reais nas despesas com 
reprografia, no que se refere às 
impressões e de

também em reais nas despesas 
com fornecimento de água.

34% ,
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Convênio, termos e acordos de cooperação

Convênio: 01
Termos de cooperação: 10
Acordos de cooperação: 02

Destacam-se:
•	 intercâmbio científico, educacional, acadêmico e cultural 

visando troca de experiências, informações e tecnologias, 
para a criação de Revista Jurídica, a ser produzida e mantida 
pelas Defensorias Públicas do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia e Roraima; 

•	 intercâmbio do conhecimento técnico específico para o aper-
feiçoamento das atribuições institucionais para a construção 
dos Econúcleos com a Defensoria Pública do Maranhão;

•	 parceria com a AL-TO para veiculação e divulgação de con-
teúdos informativos e noticiosos em formato de vídeo pro-
duzidos pela Instituição e/ou veiculados em seus canais ofi-
ciais de comunicação (site e redes sociais) na programação 
do canal “TV Assembleia”;

•	 definição de procedimentos para atuação das Defenso-
rias Públicas signatárias, que não tenham disponíveis 
canais remotos de atendimento, visando a atuação inte-
grada das Defensorias Públicas;

•	 parceria a fim de expandir as práticas da Justiça 
Restaurativa, junto ao Governo do Estado, Tribu-
nal de Justiça do Tocantins, Associação dos Magis-
trados do Estado do Tocantins, Ministério Público 
Estadual, Assembleia Legislativa, Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - seccional Tocantins, Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização Carcerária do Tocan-
tins, Conselhos das Comunidades das Comarcas de 
Araguaína e Palmas;

•	 convênio com Associação dos Servidores da Secreta-
ria de Administração do Estado do Tocantins a fim de 
autorizar o desconto mensal em folha de pagamento 
relativo à contribuição associativa, plano de saúde e 
plano odontológico.
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Fortalecimento institucional 
para estar sempre 
conectada a quem mais 
precisa

Durante este ano de 2021, a Administração Superior atuou de 
forma compromissada na construção de uma Defensoria forte 
e firmemente voltada para missão de levar a justiça à popula-
ção tocantinense, contribuindo para o engrandecimento dos 
seres humanos e para a promoção da cidadania.

Desta forma, o fortalecimento das relações institucionais é im-
prescindível para alcance dos objetivos postos. A aproximação 
com entes do Estado, Governo e suas Secretarias, órgãos da ad-
ministração direta e indireta foi fundamental no aprimoramen-
to da justiça, por meio dos serviços oferecidos e reconhecidos 
pela Defensoria Pública.

O APRIMORAMENTO DA DPE-TO POR MEIO 
DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Relações político-institucionais ainda mais harmônicas

DPE-TO apresenta minuta 
de projeto de lei para cotas 
étnico-raciais em concursos 
no Tocantins 

Defensoria Pública integra 
Grupo de Trabalho para 
o acompanhamento da 
vacinação no Estado

DPE participa de ação de 
regularização e entrega de 
títulos fundiários a famílias 
carentes de Palmas

Defensoria Pública prestigia 
evento que amplia políticas 
de assistência social nos 
municípios

O conhecimento do Governador 
sobre a DPE-TO amplia as 
relações institucionais

Em reunião com Executivo, 
DPE conhece minuta de PL 
sobre Regime de Previdência 
Complementar

Mais... Mais...

Mais... Mais...

Mais... Mais...

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Foto:  Washington Luís - Gov TO - Divulgação

Foto: Clayton Cristus - AL-TO - Divulgação

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Foto: Tharson Lopes - Gov TO - Divulgação

https://www.defensoria.to.def.br/noticia/47898-dpe-to-apresenta-minuta-de-projeto-de-lei-para-cotas-etnico-raciais-em-concursos-no-tocantins
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/50066-o-conhecimento-de-wanderlei-sobre-a-dpe-amplia-as-relacoes-institucionais-avalia-estellamaris
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/48690-defensoria-publica-integra-grupo-de-trabalho-para-o-acompanhamento-da-vacinacao-no-tocantins
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/50107-em-reuniao-com-executivo-dpe-conhece-minuta-de-pl-sobre-regime-de-previdencia-complementar
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/49499-defensoria-publica-prestigia-evento-que-amplia-politicas-de-assistencia-social-nos-municipios
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/50362-dpe-participa-de-acao-de-regularizacao-e-entrega-de-titulos-fundiarios-a-familias-carentes-de-palmas
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Diálogo com todos os atores das cenas políticas, 
administrativa e judicial

Defensoria Pública recebe a 
visita do Subprocurador-Geral de 
Justiça no Tocantins

Visita institucional do secretário 
estadual da Cidadania e Justiça

Membros da Administração 
Superior se reúnem com 
coordenador da bancada federal

Relação institucional é foco de 
reunião entre Defensoria Pública 
e Tribunal de Justiça do TO

Atuação da Defensoria é pauta 
de encontro com o deputado 
Professor Júnior Geo

Senadora Kátia Abreu se coloca 
à disposição para atuação com a 
Defensoria no Estado

Defensoria e Ministério Público 
fortalecem parcerias e boas 
práticas entre as instituições

Presidente do Tribunal de 
Contas do Estado é recebido 
em pauta institucional

Gestão Superior recebe o 
procurador-geral do Estado em 
agenda institucional

Mais... Mais...

Mais...

Mais...

Mais...

Mais...

Mais...

Mais...

Mais...

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Foto: Marcus Mesquita / DPE-TO

Foto: Marcelo de Deus - Ascom MPTO - Divulgação

Foto: Rondinelli Ribeiro
 Comunicação TJTO - Divulgação

Foto: Patrícia Ströher / DPE-TO

Foto: Gabinete Tiago Dimas - Divulgação

Foto:  Cinthia Abreu  / DPE-TO

Foto: Cléo Oliveira / DPE-TO

https://www.defensoria.to.def.br/noticia/48675-defensoria-publica-recebe-a-visita-do-subprocurador-geral-de-justica-no-tocantins
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/47073-defensoria-e-ministerio-publico-fortalecem-parcerias-e-boas-praticas-entre-as-instituicoes
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/47061-defensora-publica-geral-recebe-presidente-do-tribunal-de-contas-do-estado-em-pauta-institucional
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/49703-defensora-publica-geral-recebe-o-procurador-geral-do-estado-em-agenda-institucional
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/49703-defensora-publica-geral-recebe-o-procurador-geral-do-estado-em-agenda-institucional
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/47713-defensora-publica-geral-recebe-visita-institucional-do-secretario-estadual-da-cidadania-e-justica
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/47101-atuacao-da-defensoria-e-pauta-de-encontro-entre-estellamaris-postal-e-deputado-professor-junior-geo
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/47133-membros-da-administracao-superior-se-reunem-com-coordenador-da-bancada-federal
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/46929-senadora-katia-abreu-se-coloca-a-disposicao-para-atuacao-com-a-defensoria-no-estado


Relatório de Gestão 202149

Atuação no Conselho Nacional 
de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais
O Conselho Nacional de Defensoras e 
Defensores Públicos-Gerais (Condege) é 
responsável pela coordenação, articula-
ção e atuação conjunta a fim de fortale-
cer as Defensorias Públicas em todo país. 

A atuação da entidade se pauta no forta-
lecimento das bandeiras ligadas à atua-
ção das Defensorias Públicas, com foco 
a dar ainda mais visibilidade aos direitos 
fundamentais de todos e todas e ao tra-

balho de membros, servidores e demais 
profissionais dessas Instituições pela ga-
rantia desses direitos.

UMA DEFENSORIA PÚBLICA FORTE 
É A GARANTIA DA DIGNIDADE RESPEITADA

Foto: DPE-SP para Condege - Divulgação

Reunião do Condege entre defensoras e defensores públicos-gerais com deputados estaduais de São Paulo
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Foi constituído Termo de Cooperação Técnica para atuação es-
tratégica das Defensorias Públicas perante o Superior Tribunal 
de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de 
Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, para for-
necer subsídios ou a indicação de temas para formação de pre-
cedentes qualificados e a participação em audiências públicas, 
em temas ou processos que possuam repercussão nacional, re-
levância social e interesses relativos à proteção dos direitos dos 
usuários das Defensorias Públicas.

Articulação para o enfrentamento da 
pandemia na educação do Brasil
O Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-
Gerais é uma das entidades que integra o Pacto Nacional pela 
Educação no Gabinete de Articulação para Enfrentamento da 
Pandemia na Educação no Brasil (Gaepe Brasil).

O objetivo do Pacto é de que as entidades relacionadas possam 
atuar de forma articulada e colaborativa na edição e notas téc-
nicas, recomendações, elaboração de estudos e demais ações 
para o enfrentamento dos impactos da pandemia na educação 
pública brasileira. Além disso, sugerir medidas estratégicas e 
estruturais para o tratamento de problemas crônicos pré-exis-
tentes no sistema educacional.

Atuação conjunta para fortalecimento 
das Defensorias Públicas
O Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Ge-
rais atua de forma conjunta com o Grupo de Atuação Estraté-
gica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais 
Superiores (Gaets).

Tocantins participa da primeira 
reunião do ano do Colégio 
Nacional dos Defensores 
Públicos-Gerais

DPE-TO prestigia sessão especial do 
Senado Federal em homenagem às 
Defensorias Públicas 

Defensores Públicos-Gerais de todo 
País são recepcionados em Palmas, 
em maio de 2021, pelo então vice-
governador do Tocantins

Mais...

Mais...

Mais...

Foto: Condege - Divulgação

Imagem: reprodução TV Senado

Foto: Loise Maria / DPE-TO

https://www.defensoria.to.def.br/noticia/46950-tocantins-participa-da-primeira-reuniao-do-ano-do-colegio-nacional-dos-defensores-publicos-gerais
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/48153-dpe-to-prestigia-sessao-especial-do-senado-federal-em-homenagem-as-defensorias-publicas
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/48964-defensores-publicos-gerais-de-todo-pais-sao-recepcionados-em-palmas-pelo-vice-governador-do-to
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Defesa sistemática e valorização 
das Defensorias Públicas
O poder da Defensoria Pública de requisitar documentos 
a órgãos públicos e privados, em ações coletivas e indivi-
duais, cíveis ou criminais foi contestado. Tal medida pre-
cariza os mais pobres e fere a missão defensorial, pois o 
poder de requisição é garantido pela Lei Complementar 
federal nº 80/1994. 

Em face de tal problemática, o Colegiado se reuniu com mem-
bros da Suprema Corte, o STF, a fim de preservar a garantia da 
missão constitucional das Defensorias Públicas e assegurar os 
direitos aos assistidos pelas Defensorias. 

Veja algumas atuações:

Os tempos são desafiadores e a busca pela promoção da digni-
dade deve priorizar o ser humano, invocando a ética e o discur-
so universal pela garantia dos direitos humanos e sociais.

No Tocantins, defensores 
públicos-gerais debatem novo 
estatuto do Condege

Defensores públicos-gerais 
discutem o aprimoramento das 
Defensorias Públicas

Reunião entre Defensores 
Públicos-Gerais e 
parlamentares

Mais...

Mais...

Mais...

Colegiado se reúne com o 
presidente do STF, o ministro 
Luiz Fux

Poder de requisição da Defensoria 
Pública reduz judicialização, indica 
estudo do Condege

Condege aborda o poder de 
requisição em reunião com 
ministro do STF

Mais...

Mais...

Mais...

Foto: Loise Maria / DPE-TO

Foto: Condege - Divulgação

Imagem: reprodução STF

Foto: DPE-RS - Divulgação

Foto: DPE-SP - Divulgação

https://www.defensoria.to.def.br/noticia/48971-no-tocantins-defensores-publicos-gerais-debatem-novo-estatuto-do-condege
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/49569-defensores-publicos-gerais-debatem-o-aprimoramento-das-defensorias-publicas
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/49854-na-presidencia-de-conselho-nacional-estellamaris-coordena-reuniao-entre-dpgs-e-com-parlamentares
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/49627-defensora-publica-geral-presidente-do-condege-e-recebida-pelo-presidente-do-stf
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/50270-poder-de-requisicao-da-defensoria-publica-reduz-judicializacao-indica-estudo-do-condege
https://www.defensoria.to.def.br/noticia/50160-representando-defensorias-estellamaris-fala-sobre-poder-de-requisicao-em-reuniao-com-fachin
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Para prestar um atendimento humanizado para os assisti-
dos e oferecer um ambiente de trabalho de qualidade aos 
profissionais da Instituição, reformas e mudanças de sedes 
foram realizadas. 

rias no controle, combate e prevenção à covid-19.

Economia
Contratação de agente de integração para fins de execução do 
Programa de Estágio resultou na redução da taxa de adminis-
tração na ordem de 72% por estagiário.

Além disso, todo o estudo para o retorno presencial das ativi-
dades internas foi elaborado visando a segurança e o bem-es-
tar do corpo funcional e dos assistidos. Todas as Unidades da 
DPE-TO foram reestruturadas conforme cada realidade local e 
seguindo as medidas preconizadas pelas autoridades sanitá-

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA, 
ECONOMIA E OTIMIZAÇÃO DOS 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Reforma total do prédio das Unidades 
da DPE em Colinas e em Ponte Alta.

Fruto de negociação com 
locadores para não aplicação 
do reajuste de aluguel em 
sedes da Instituição gerou uma 
economia de aproximadamente 

R$71.000,00
ao ano.

Mudança do prédio da DPE 
em Brasília (DF).
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Novos veículos para a Instituição
Quatro caminhonetes foram adquiridas e cinco estão com 
processo licitatório em andamento, todas conquistadas por 
meio de recurso oriundo de convênio com o Poder Executi-
vo Federal.

A frota conta com sistema de monitoramento de rotas, o que 
oferece mais segurança e, com atuação estratégica, também 
leva ao controle ainda mais eficiente de gastos com combustí-
veis e outros relacionados a deslocamentos.

Imagens: Arquivo DPE-TO

As camionhonetes serão usadas majoritariamente 
em ações no interior do Estado, levando o acesso 
à Justiça aos lugares de mais dif ícil acesso
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Aperfeiçoamento funcional, 
inclusão e promoção 
do conhecimento científico
A Escola Superior da Defensoria Pública (Esdep) realizou traba-
lhos voltados aos profissionais, estagiários(as) e voluntários(as) 
da Instituição, com foco em temáticas atinentes ao ambiente 
organizacional a fim de se obter o aperfeiçoamento funcional, 
inclusão e promoção do conhecimento científico. A atuação da 
Esdep também se deu extramuros defensoriais, promovendo a 
elevação dos padrões técnicos e científicos dos serviços presta-
dos à sociedade. 

Aperfeiçoamento funcional e inclusão
Sensibilização e enfrentamento no combate ao racismo, es-
pecialmente em relação à equidade racial e políticas públicas, 
foi discutido no webinário “Defensoria  Pública no Combate 
ao Racismo”. 

Lei Geral de Proteção de Dados, também foi tema de palestra 
na qual foram abordadas noções introdutórias da Lei e a atua-
ção da DPE-TO neste contexto. 

Rodas de conversa com tema inclusão a fim de sensibilizar a 
nossa gente, foram comuns no âmbito institucional com os te-
mas: “Papo Inclusão – Noções sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência” - “Conhecendo sobre o Transtorno do Espectro Au-
tista” e sobre  o “Papo Inclusão - Sensibilização sobre inclusão”. 

Diretora da Esdep, Téssia Carneiro, 
em entrevista sobre cursos oferecidos 

gratuitamente pela Escola

ESCOLA SUPERIOR 
DA DEFENSORIA 
PÚBLICA (Esdep)

Mesmo diante do enfrentamento à pandemia, 
a Defensoria Pública não mediu esforços 
para a realização de atividade e capacitações 
de cunho relevantes para o nosso corpo 
funcional em debate com a sociedade civil. 

Imagem: reprodução TV Anhanguera

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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As ações descritas acima, coincidiram com o Curso de Comuni-
cação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), que foi oferecido 
aos profissionais do atendimento da Instituição. 

Capacitação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Crimino-
logia (Gepcrim) a fim de estudar, debater e aprofundar os 
conhecimentos na área de criminologia, sua política e os di-
reitos humanos. 

Oficina sobre o Manual de Redação da Presidência da Repú-
blica e suas principais mudanças oriundas da última atualiza-
ção do Manual em 2018 foi direcionada ao corpo funcional 
da Instituição. Dicas para elaboração de projetos de pesquisa 
e adesão ao conhecimento científico foram tratados no Wor-
kshop para Elaboração de Projeto de Pesquisa. 

As funcionalidades do Sistema de Atualização de Cálculos Ju-
diciais Eletrônicos do Tribunal de Justiça (TJ-TO) e suas atri-
buições foram tema de capacitação aos profissionais da Ins-
tituição. Além disso, foi realizada uma ação sobre “Segurança 
Cibernética Institucional”, na qual foram abordados temas 
relacionados à proteção de dados institucionais e possíveis 
ataques cibernéticos.

Promoção do conhecimento científico 
Defensoria Pública Nas Escolas: projeto coordenado pela Es-
dep, tem como objetivo promover educação em direitos jun-
to à comunidade escolar, fortalecendo os laços de cidadania, 
cooperando com o processo de construção do conhecimento, 
levando em consideração o contexto econômico, social e cul-
tural de cada local. 

Com o projeto são realizadas palestras para estudantes, pais e/
ou responsáveis cujo temas são definidos conjuntamente com 
as Unidades Escolares, tendo em vista calendário de campa-
nhas e de acordo com problemática observada.  

Com o retorno presencial às Escolas, em 
Palmas, foi realizada a palestra: Setembro 
Amarelo: Conscientização e Prevenção de 
Sofrimento Psíquico e Suicídio, que contou 
com participantes. 476

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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A Revista Jurídica da Defensoria Pública (Adsumus): sob a tu-
tela da Esdep tem por objetivo o aperfeiçoamento funcional 
dos nossos profissionais, por meio de discussão acerca de te-
mas relevantes, principalmente, no tocante à prática diária da 
atividade defensorial, bem como o estímulo à produção cientí-
fica, à difusão jurídica, o engrandecimento social, acadêmico e 
jurídico, através de compartilhamento de ideias. 

Outro destaque é a 
Revista Jurídica das 
Defensorias Públi-
cas da Região Nor-
te, a Arandu, que 
tem como editores 
assistentes a direto-
ra-geral da Esdep, 
Téssia Carneiro, e 
o defensor público 
Neuton Jardim.
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Implantação do 
Acolhimento Psicológico
Lançado em julho de 2021, o acolhimento psicológico busca pro-
porcionar uma escuta empática e qualificada, de apoio, cuidado e 
orientação ao público interno da Defensoria que vivencia algum 
sofrimento psíquico e/ou emocional.

Desde o seu lançamento, 64 pessoas 

entre profissionais e estagiários 

buscaram pelo acolhimento.

“(...) Infelizmente, no intervalo de apenas três meses eu perdi duas 
das pessoas mais importantes na minha vida. Apesar de me mostrar 
sempre forte junto aos meus familiares, por dentro eu estava com 
uma tristeza enorme e me fazendo diversos questionamentos. Em 
um dia de muito desânimo eu resolvi aceitar essa ajuda e mesmo 
a distância foi bastante acolhedor e esclarecedor. A visão de uma 
pessoa neutra e capacitada me possibilitou entender em qual fase 
do luto eu estava e porque meus sentimentos eram tão intensos. 
Com isso eu compreendi o momento que eu estava vivenciando, 
o que acabou me dando força e calma para encarar o processo de 

forma mais leve. Por experiência própria, acredito que o acolhimen-
to psicológico, além de ser um projeto belíssimo, é extremamente 
necessário, não só neste momento de grandes adversidades que 
ainda estamos vivendo em razão da covid-19, mas como um auxílio 
permanente visando facilitar a superação de momentos difíceis que 
surgem no decorrer da vida e que abalam, de alguma maneira, a 
saúde mental” - depoimento de um acolhido. 

Como o acolhimento psicológico difere de um atendimento psi-
coterapêutico, a Coordenação de Gestão de Pessoas celebrou par-
cerias com clínicas psicológicas que resultaram em descontos de 
35 a 50%, para os profissionais que tenham a necessidade de um 
acompanhamento psicoterápico. 

ATENÇÃO ESPECIAL E DEDICADA 
AOS PROFISSIONAIS

Atenção às pessoas com ações de 

valorização e foco na saúde mental.

Foto: Loise Maria / DPE-TO
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Palestras e rodas 
de conversa
“Resiliência e auto cuidado”, “Gestão de afetos” e “Viver é 
sempre a melhor opção” estão entre os temas de palestras 
e debates, on-line e presencial, organizados para informar 
e auxiliar os profissionais da DPE-TO, na busca e/ou manu-
tenção da saúde mental.

Gente Que Faz a DPE Ir Além
Projeto que apresenta quem são as pessoas que 
trabalham na Defensoria por meio da publicação de 
perfis que resgatam histórias pessoais e profissionais 
dentro e fora da Instituição.

Conheça os profissionais que tiveram 
as histórias divulgadas em 2021:

Antonio Clementino Siqueira e Silva

Agripino Pereira Lacerda

Téssia Gomes Carneiro

Gelcy Nascimento

Leônidas da Silva Figueiredo Juarez Vitorino da Silva

Teresa de Maria Bonfim Nunes

Cleyton da Silva Menezes

Kaline Fortaleza

José Kleiton Frota de Lima

Imagens: Arquivo DPE-TO

Clique aqui e tenha acesso a todas as reportagens! 

https://conhecimento.defensoria.to.def.br/noticia/46082
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Compromissos honrados
Implementado de forma parcelada o pagamento da data-base 
de 2016, referente ao período de maio a dezembro de 2016, 
aos servidores e servidoras.

Progressão de servidoras e servidores
Pagamento das progressões funcionais previstas na Lei nº 
2.252/2009 dos servidores efetivos, bem como dos enquadra-
mentos funcionais (veja tabela).
 

Respeito com responsabilidade

PROGRESSÕES 2021

Horizontal 0

Vertical 2*

ENQUADRAMENTOS

C1: 1

*São progressões referentes a dezembro de 2020, 
com impacto financeiro em janeiro de 2021.

Imagem: reprodução 
Youtube Defensoria TO 

Fotos: Loise Maria / DPE-TO
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Mais comodidade para os 
profissionais da DPE-TO

A contratação de nova instituição financeira para prestação de 
serviços de folha de pagamento e outras indenizações, possi-
bilitou a instalação de caixas eletrônicos em algumas unidades 
defensoriais do Estado, garantindo maior comodidade aos pro-
fissionais da Instituição.

Revisão da legislação 
de pessoal

ATO N.º 180, DE 14 DE JULHO DE 2021. Altera o Ato nº. 180, de 
24 de maio de 2016, que regulamenta o processo de progres-
são funcional dos servidores efetivos da DPE-TO.

ATO Nº 46, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021 e ATO Nº 077, DE 26 
DE FEVEREIRO DE 2021. Alteram o Ato nº. 256, de 16 de março 
de 2017, que define e disciplina o uso do controle eletrônico de 
ponto para registro de assiduidade e pontualidade nas unida-
des da DPE-TO.

ATO Nº 49, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021. Altera o Ato nº. 336, 
de 28 de outubro de 2016, que dispõe sobre a regulamentação 

das férias dos servidores do Quadro Auxiliar da DPE-TO.

ATO Nº 103, DE 08 DE ABRIL DE 2021 e ATO Nº 271, DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2021. Alteram o Ato n.º 319, de 05 de maio de 
2017, o qual dispõe sobre consignações em folha de pagamen-
to no âmbito da DPE-TO.

ATO N.º 173, DE 07 DE JULHO DE 2021.  Altera a com-
posição dos Comitês responsáveis pelos procedimentos 
a serem adotados no âmbito da Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins, previsto no Ato nº 51, de 12 de fe-
vereiro de 2019. 

Foto: Marcelo Les / DPE-TO
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Estar presente em ações sociais tem 
tudo a ver com a Defensoria
Campanha de doação de sangue
Com o estoque de sangue do Hemocentro de Palmas bastante 
comprometido durante a pandemia da covid-19, a Instituição 
lançou uma campanha incentivando membros e servidores a 
doarem sangue.

Alguns servidores aptos a 
doar estiveram na Unidade, 
transferindo amor!

Natal do Correios
Desde 2018, a DPE-TO participa de uma das campanhas de ar-
recadação de presentes natalinos mais populares do Brasil, a 
“Papai Noel dos Correios” que desde então contemplou mais de 
700 crianças tocantinenses que sonhavam com um Natal mais 
feliz e que foram apadrinhadas por profissionais da Defensoria.

Fotos: Loise Maria / DPE-TO
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8 notícias por dia na imprensa
Essa é a média da presença da Defensoria Pública em re-
portagens, entrevistas e outras divulgações em veículos 
de comunicação.
 
Mais de 16 horas na televisão
Veículo de comunicação de grande alcance e repercussão, a te-
levisão é um dos meios que a Defensoria mais esteve presente 
em 2021. Ao todo, foram 16 horas e 22 minutos de programa-
ção com conteúdos que destacam a atuação da Instituição* 
 
Investimento em conteúdo
A Defensoria Pública não utiliza recursos públicos para fins de 
publicidade institucional, logo, se faz presente por meio de mí-
dia espontânea. Se o mesmo espaço ocupado pela DPE-TO na 
imprensa em 2021 fosse meio de campanhas publicitárias pa-
gas, o custo para a divulgação seria de R$ 5.367.902,66**

*Média de 7,8/dia considerando o período de segunda a sábado. Os dados constam em Relatório de Análise Crítica da Precisa 
Clipping no período de 01/03/2021 a 31/12/2021. 
 
**Fonte: Relatório de Análise Crítica / Precisa Clipping.

DEFENSORIA COMO FONTE CONFIÁVEL 
DE INFORMAÇÃO 

Imagens: reprodução TV Anhanguera
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Comunicação com acessibilidade
Implantado o serviço de edição de vídeo para que os materiais 
audiovisuais da Instituição tenham cada vez mais qualidade e 
os conteúdos possam ser utilizados em vários meios para co-
municação. Os vídeos são legendados para aprimorar todas as 
formas de mensagem no mesmo conteúdo e, ainda, garantir 
mais acessibilidade. 

Podcast Defensoria em Prosa
Podcast lançado em 2021 que conta diferentes histórias que 
aconteceram durante os atendimentos. Disponível na platafor-
ma Spotify e Youtube. 

Termo de Cooperação foi assinado em maio de 2021 pela defensora pública-geral 
Estellamaris Postal e pelo presidente da AL, deputado Antônio Andrade 

Novos conteúdos que chegam a mais pessoas
A Defensoria na TV Assembleia
Os materiais produzidos pela Defensoria chegam a mais canais 
de comunicação, a exemplo da veiculação gratuita dos nossos 
conteúdos na TV Assembleia, o que é possível graças à parceria 
firmada entre a Casa de Leis estadual e a Instituição para am-
pliar a divulgação de conteúdos sobre educação em direitos. 
Uma iniciativa que, posteriormente, foi implantada por outros 
órgãos dada a eficiência da ação. 

Clique aqui e acompanhe.

Foto: Loise Maria / DPE-TO

https://open.spotify.com/show/0qbhd1jSc4tDdkiKXCZwyt?si=4ZXDX79QQB2Rjd5Z7wJM8w+no+Spotify&nd=1
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O Conselho Superior da Defensoria Pública (CSDP) aprovou, por 
unanimidade, a implantação do percentual de 30% no sistema 
de cotas para pessoas negras, indígenas e quilombolas nos con-
cursos públicos da Defensoria Pública. Antes disso, a reserva era 
de 20% das vagas (Resolução CSDP nº 147/2016). A medida já foi 
implantada no IV Concurso para a Carreira de Defensor(a) Públi-
co(a) da Instituição (saiba mais sobre o concurso na link abaixo). 

Implantada a Política de Proteção dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência (PCDs)
Conforme a Resolução/CSDP nº 217/ 2021, aprovada pelo 
Conselho, a Defensoria Pública deve assegurar aos seus pro-
fissionais com deficiência a adaptação razoável, consistente 
na oferta de aparelhos, equipamentos de apoio, próteses, ór-
teses que garantam inclusão no ambiente de trabalho com 
condições de trabalho.

 
Também do Conselho, a Resolução nº 221/2021 que altera 
a Resolução/CSDP nº 217/2021 para instituir, no âmbito da 
DPE-TO, a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão 
(CPAI), de caráter multidisciplinar, para fiscalizar, planejar, ela-
borar e acompanhar os projetos arquitetônicos de acessibili-
dade, de inclusão e projetos pedagógicos de treinamento e 
capacitação dos membros e servidores que trabalhem com as 
pessoas com deficiência.

A regulamentação da Resolução CSDP nº 208/2021 teve a rela-
toria da defensora pública Maria do Carmo Cota e a propositura 
do defensor público Fabrício Silva Brito.

CONSELHO SUPERIOR ALIADO DE 
POLíTICAS AFIRMATIVAS E DE INCLUSÃO

Foto: Loise Maria / DPE-TO

49 novas matérias tramitaram no Conselho Superior da Defensoria 
Pública em 2021 em reuniões realizadas de forma presencial, on-line e 
híbrida, formato este que foi possível com tecnologia e planejamento.

Clique aqui e saiba mais.

Acesse a normativa.

Acesse a normativa.

Acesse a normativa.

https://www.defensoria.to.def.br/noticia/47802-dpe-amplia-para-30-as-cotas-para-negros-indigenas-e-quilombolas-em-concursos-da-instituicao
https://static.defensoria.to.def.br/postify-media/uploads/post/file/47803/Resolu__o-CSDP_n__208.2021_Altera_a_Res._147.2016_Reserva_de_Vagas_Concuros_DPE-TO__1_.pdf
https://static.defensoria.to.def.br/odin-media/uploads/documento/arquivo/27059/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CSDP%20n%C2%BA%20217.21_Pol%C3%ADtica%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20dos%20direitos%20das%20pessoas%20com%20defici%C3%AAncia%20e%20as%20condi%C3%A7%C3%B5es%20especiais%20de%20trabalho%20(alterada%201%20-%20Res.%20221.2021).pdf

https://static.defensoria.to.def.br/odin-media/uploads/documento/arquivo/32157/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CSDP%20n%C2%BA%20221.2021_Altera%20a%20Resolu%C3%A7%C3%A3o-CSDP%20n%C2%BA%20217.2021.%20Institui%2C%20no%20%C3%A2mbito%20da%20DPE-TO%2C%20a%20Comiss%C3%A3o%20Permanente%20de%20Acessibilidade%20e%20Inclus%C3%A3o%20%E2%80%93%20CPAI.pdf
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Defensoria Pública, a Instituição que é garantia 
dos direitos aos cidadãos hipossuficientes.

Respeitar, fortalecer e valorizar o importante 
papel da Defensoria Pública é o caminho para 

uma sociedade mais justa e igualitária!

JUSTIÇA É

JUSTIÇA É

JUSTIÇA É

JUSTIÇA É

JUSTIÇA É

um direito

para todos e todas

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO TOCANTINS



https://www.defensoria.to.def.br/

