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RESUMO QUANTITATIVO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA
SUAP NA GESTÃO DE ABRIL DE 2018 A ABRIL 2020

Atendimentos
realizados no Nuclão

Atendimentos
realizados fora do
Nuclão

ATIVIDADES DA SUAP NO PERÍODO DE ABRIL DE 2018 A ABRIL DE 2020

QTDE SUBTOTAL

Atendimentos com resolução breve
Por Complexidade Atendimentos com maior complexidade e necessidade de
acompanhamento
Espontânea
Por Origem da Demanda Encaminados pela REDE
Encaminhado pelos NAJ's
Projeto Saúde Mental
Projeto POP Rua
Por Demanda
Acolhimento/Orientações aos Assistidos (Vulnerabilidade Social)
Outras demandas - Certidão, Voucher, LIBRAS e etc
Quantidade de Ações (*)
Ações Itinerantes
Quantidade de Atendimentos

7.741
2.876
5.837
3.289
1.491
2.070
4.069
2.538
2.005
51
798

TOTAL GERAL DE
ATENDIMENTOS

10617

10617

10617

10682

798

Projeto Paternidade Responsável (DNA) - Agendamento e
255
Controle dos exames
Atendimentos e
Projeto Jovens em Harmonia com a Vida
61
Encaminhamentos
Por Demanda Quantidade de Processos Gerados - SEI (*)
2.320 962
Administrativos
Quantidade de Processos Tramitados - SEI (*)
2.890
Quantidade de Documentos Gerados- SEI (*)
5.358
Eventos e Reuniões de REDE (Atendimento/Estudo de Caso)
646
Por Demanda Projeto Realizado no período matutino
568 568
(FORMANDOS) Projeto Realizado no período vespertino
Projeto RenovAção
POR QUANTIDADE DE Projeto Realizado no período matutino
25
25
TURMAS
Projeto Realizado no período vespertino
TOTAL DE ATENDIMENTOS DA SUAP

798

962

568
12945
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ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SUAP
 ATENDIMENTOS COM RESOLUÇÃO BREVE – 7.741
 ATENDIMENTOS COM MAIOR COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE
ACOMPANHAMENTO – 2.876
 ORIGEM DO ENCAMINHAMENTOS PARA SUAP/DPDF




ESPONTÂNEA – 5.837
ENCAMINHADOS DA REDE – 3.289
ENCAMINHADOS DOS NAJS – 1.491

 PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL – 2.070
 PROGRAMA DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO A SITUAÇÃO DE RUA – 4.069
 ACOLHIMENTO/ORIENTAÇÕES AOS ASSISTIDOS – 2.538
 OUTRAS DEMANDAS (CERTIDÕES, VOUCHER, LIBRAS) – 2.005
AÇÕES ITINERANTES
 QUANTIDADE DE AÇÕES - 51
 TOTAL DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS AÇÕES – 798
PATERNIDADE RESPONSÁVEL
 SOLICITAÇÕES DE EXAMES DE DNA - 255
JOVENS EM HARMONIA COM A VIDA – 61
VISITAS, EVENTOS E REUNIÕES DE REDE
 QUANTIDADE DE EVENTOS E REUNIÕES - 646
PROJETO RENOVAÇÃO
 POR FORMANDOS - 568
 POR QUANTIDADE DE TURMAS - 25

COMPARATIVO ANUAL DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SUAP
COMPARATIVO ANUAL

ATENDIMENTOS REALIZADOS
NO NUCLÃO
ATENDIMENTOS ITINERANTES
FORMANDOS DO PROJETO
RENOVAÇÃO

TOTAL

2018

2019

2020
(Até Abril)

TOTAL

4.643

5.727

1.366

11.736

634

315

25

974

267

301

0

568

5.544

6.343

1.391

13.278

Tabela 1 – Comparativo Anual – Atendimentos realizados nos anos 2018/2019 e até abril de 2020.
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1. APRESENTAÇÃO
A Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal
(SUAP/DPDF) constitui-se em um órgão de apoio técnico, vinculada diretamente à Defensoria
Pública Geral e tem como objetivo primordial executar no âmbito do Psicossocial a garantia de
direitos da população em situação de vulnerabilidade social, promovendo a difusão e a
conscientização dos direitos humanos e da cidadania. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar
estruturada por psicólogos e assistentes sociais, prestam assistência integral à população do
Distrito Federal, por meio de articulação com a Rede do DF como alternativa à judicialização das
demandas apresentadas à DPDF.
Para a execução dessas atividades a equipe multidisciplinar da SUAP atua em cinco
eixos que se pode classificar como:
1) Acolhimento: espaço de escuta qualificada para identificação da demanda de cada
usuário e/ou coletivo que é encaminhado a esta SUAP.
2) Atendimento Psicossocial: espaço de atendimento para melhor compreensão da
demanda de cada usuário e/ou coletivo que é encaminhado à SUAP. Os atendimentos variam de
média e alta complexidade e por isso necessitam de uma atenção especializada; podendo ser
acompanhado por um determinado período de tempo, que varia de acordo com a complexidade
em que se classifica. Dadas às devidas atuações e intervenções, sejam estas céleres ou duradouras,
alcançando-se a resolutividade, é encerrado o acompanhamento do caso.
3) Mapeamento e Articulação com a Rede de Serviços1: o atendimento dos usuários
só é possível se houver a contextualização em sua territorialidade, referenciando os serviços a
serem utilizados em sua área de abrangência e a aproximação a eles é fundamental para a garantia
de direitos.
4) Elaboração e participação em Projetos e Atividades de Educação em Direitos da
DPDF: fomentar e promover conhecimento acerca da educação em direitos, bem como propiciar
a promoção do bem-estar dos usuários e dos servidores da Casa, primando pela humanização e
responsabilidade social da DPDF.
5) Produção técnica: elaboração de relatórios, ofícios, memorandos, evoluções,
projetos, pesquisas, planejamento de aulas e apresentações com temas correlatos à área de atuação.

1

Rede de Serviços = palavra que define um conjunto de entidades (objetos, pessoas, etc.) interligados uns aos outros. As

intervenções em rede proporcionam maior efetividade às ações do Estado, potencializando os recursos existentes na comunidade.

5

Além dessa atuação da equipe da SUAP nos referidos eixos, ela também executa alguns
projetos e convênios da DPDF, são eles: Atenção à Saúde Mental, Atenção à População em
Situação de Rua – POP Rua, Paternidade Responsável - DNA, Projeto RenovAção nos seguintes
eixos : adolescentes em conflito com a lei, mulheres vítimas de violência doméstica, homens
autores de violência doméstica, pessoas em situação de vulnerabilidade social (pessoas em
situação de rua e pessoas com deficiência auditiva e/ou surda) e servidores públicos; Convênios
com a APADA - Intérprete de Língua de Sinais, Convênio com a PCDF para emissão da 3ª via da
Identidade, com o SESI – Projeto Vira-Vida, com Instituições de Ensino Superior de Psicologia e
Serviço Social e com o Instituto Kalile de Desenvolvimento Humano e Pesquisa, além de
participações e contribuições em Projetos e Eventos executados pela EASJUR, como: Direito para
a Liberdade e Cidadania Bilíngue, dentre outros e por fim, as participações nas Ações Itinerantes
realizados pela DPDF que necessitam das contribuições do psicossocial.
A SUAP atende as demandas encaminhadas pelos NAJS e pela Rede do DF, e também
as demandas espontâneas (usuários que procuram a SUAP diretamente) na perspectiva da garantia
de direitos, prioritariamente de forma extrajudicial. São demandas de transtorno mental,
dependência química, violência doméstica e outros tipos de violência, vulnerabilidades sociais,
alienação parental e outros conflitos familiares, documentação civil básica, exames de DNA
gratuítos e outros.
A SUAP entende que as demandas trazidas pelos usuários não são, na sua maioria,
demandas pontuais ou focais, mas sim, multifatoriais, que no decorrer de cada atendimento podem
ser identificadas e acompanhadas pela equipe.

2. FLUXO DA SUAP
O atendimento da SUAP acontece, das 8h às 18h, de segunda à quinta-feira, e por ordem
de chegada, já nas sextas-feiras, realiza os aprimoramentos dos serviços psicossociais prestados
pelos estagiários e técnicos, por meio de reuniões técnicas que possibilitem a integração dos
saberes, o planejamento de ações, a avaliação de resultados e a discussão de casos e estratégias de
cuidado, nesse sentido os atendimentos ao público nas sextas-feiras são feitos mediante prévio
agendamento dos usuários e em casos emergenciais solicitados pelos NAJs.
Todas as demandas devem ingressar pelo guichê do psicossocial para um atendimento
(acolhimento) afim de identificar as necessidades dos usuários. Em seguida, é realizada avaliação
da demanda e, de acordo com a complexidade de cada caso, verifica-se as intervenções cabíveis e
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necessidade de gerenciamento/acompanhamento. O encaminhamento para o atendimento da
SUAP

pode

ocorrer

via

SEI

ou

via

formulário

de

encaminhamento

(http://www.defensoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/TERMO-DEENCAMINHAMENTO-A%CC%80-SUAP-ATIVIDADE-PSICOSSOCIAL.pdf),

por

e-mail

(suap@defensoria.df.gov.br) e por telefones de serviço (2196-4468/2196-4507/99359-0042).
Os casos atendidos na SUAP podem demandar atenção e assistência de baixa e alta
complexidade consoante às definições do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de
Assistência Social e das construções realizadas em conjunto com a área de conhecimento da
Psicologia, configurando o trabalho interdisciplinar. Os respectivos casos podem ser
acompanhados por um determinado período de tempo, que varia de acordo com a complexidade
em que se classifica. Dadas às devidas atuações e intervenções, sejam estas céleres ou duradouras,
alcançando-se a resolutividade, é encerrado o acompanhamento desses casos.
À vista disto, cabe também destacar que na circunstância de retorno, nas situações em
que o ciclo de violência, violações e situação de vulnerabilidade se repetem, faz-se necessário novo
registro do caso, sendo revisado o acompanhamento anterior e atualizado as informações e
condição atual para intervenções pertinentes.
As intervenções realizadas nos casos consistem em acolhimento, atendimento
psicossocial, orientação/encaminhamento, articulação com as Redes do DF, mediação com
pessoas idosas, visitas domiciliares e institucionais, estudos de casos e reuniões com a Rede e
elaboração de documentos técnicos (evoluções-registro técnico- dos casos, relatórios e pareceres,
ofícios, memorandos e encaminhamentos).
Por fim, destaca-se o exercício profissional da Psicologia e do Serviço Social que
impetram a necessidade constante de um olhar integralizado, humanizado e universal da
subjetividade da pessoa, refletindo em estratégias de intervenções construídas de forma coletiva,
com múltiplos olhares e saberes para assegurar o efetivo cuidado do direito à cidadania dos
usuários, bem como corroborar para a formação dos estagiários desta unidade.
2.1. FLUXO DE ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA
O crescimento do número de casos de Coronavírus (Covid-19) e a disseminação global
resultaram no Decreto, de 11 de março de 2020, de estado de pandemia por parte da OMS
(Organização Mundial de Saúde) e considerando à portaria nº 83, de 12 de março de 2020, que
dispõe sobre o exercício laboral em regime especial e outras medidas de redução das possibilidades
de transmissão do Coronavírus, causador do Covid19, aos profissionais a serviço da Defensoria
Pública do Distrito Federal (DPDF), resultou na execução do trabalho em home office e ajuste dos
7

atendimentos para o formato de plantões emergenciais presenciais e teleatendimentos, a partir do
dia 25 de março de 2020.
O atendimento da SUAP acontece na modalidade Home Office por teleatendimento, das
8h às 18h, de segunda à sexta-feira, e de forma presencial por plantões extraordinários de segunda
à quinta-feira, das 8h às 18h, por ordem de chegada. Nas sextas-feiras, realiza-se reuniões
técnicas/supervisões online, discussões de casos e estratégias de intervenções, neste sentido os
atendimentos neste dia são feitos mediante prévio agendamento dos usuários e em casos
emergenciais solicitados pelos NAJs.

3. COMPETÊNCIAS DA SUAP
Promover e assessorar a DPDF sempre que necessário, nas questões relativas às matérias
do Serviço Social e da Psicologia;
1) Fomentar cada vez mais a qualidade no atendimento à população carente ou
vulnerável do DF em sua área de competência;
2) Emitir parecer sobre situações da área de competência;
3) Selecionar e supervisionar os estagiários-Colaboradores dos cursos de Psicologia e
Serviço Social nos atendimentos e nas atividades pertencentes aos Projetos da DPDF executados
pela SUAP; bem como acompanhar seus projetos de intervenções acadêmicas.
4) Acolher as demandas advindas dos NAJs da DPDF referente às questões relativas
às matérias do Serviço Social e da Psicologia;
5) Promover o reconhecimento voluntário da paternidade por meio da realização dos
exames de DNA entre as partes, sem custos para os usuários, com o objetivo de evitar a morosidade
de um processo judicial, bem como reduzir o quantitativo de pessoas que não tem o nome paterno
no registro de nascimento; pacificando os conflitos familiares e efetivando o exercício pleno da
cidadania.
6) Realizar atendimento psicossocial aos assistidos, pelo tempo necessário, nas
dependências da DPDF, em visitas domiciliares e/ou institucionais, em ações itinerantes ou onde
a defensoria esteja presente;
7) Articular com as Redes do DF, ações para garantir o acesso às políticas públicas
existentes no Distrito Federal;
8) Participar, quando for necessário, dos Conselhos, Comissões ou Atividades afetos
às funções relativas às matérias do Serviço Social e da Psicologia no DF;
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9) Executar, acompanhar e implantar Projetos Sociais da DPDF, promovendo a
educação em direitos e bem-estar dos usuários e dos servidores desta casa.
10) Elaborar e participar de Treinamentos e Capacitações, Seminários, Congressos,
Roda de Conversa, dentre outros.

4. FORÇA DE TRABALHO DA SUAP
4.1 EQUIPE SUAP ABRIL/2020
Atividade-Meio
Com cargo Sem cargo
em
em
comissão comissão

Servidores

Efetivos (Quadro da DPDF)
Comissionados (Sem vínculo efetivo)
Órgãos do GDF
Órgãos Estaduais
Requisitados/cedidos
Órgãos do Governo Federal
Estagiários
Estagiários colaboradores
Subtotal (Força de Trablho)
(-) Cedidos para outros órgãos

Outros

Total Geral

Atividade-Fim
Com cargo
em
comissão

Sem cargo
em
comissão

Total

1
2
1
0

2
0
0
0

0
4
0
0

0
0
1
0

3
6
2
0

0

0

0

0

0

0
0
4
0
4

3
0
5
0
5

0
0
4
0
4

14
8
23
0
23

17
8
36
0
36

Tabela 2 – Equipe SUAP/2020

5. ATIVIDADES REALIZADAS DE ABRIL DE 2018 A ABRIL DE 2020
5.1 ATENDIMENTOS REALIZADOS NA SUAP
No período de abril de 2018 a abril de 2020 a Subsecretaria de Atividade PsicossocialSUAP/DPDF realizou o total de 10.617.

ANO

ATENDIMENTO COM
RESOLUÇÃO BREVE
(ACOLHIMENTOS2)

ATENDIMENTO COM
MAIOR COMPLEXIDADE E
NECESSIDADE DE
ACOMPANHAMENTO3

TOTAL GERAL DOS
ATENDIMENTOS

2

Atendimento com resolução breve: o usuário foi acolhido na recepção/guichê 11, sendo possível solucionar a
demanda apresentada pelo usuário sem necessidade de acompanhamento;
3
Atendimento com maior complexidade e necessidade de acompanhamento: o usuário foi atendido na sala interna
para maior compreensão da demanda e para estabelecer estratégias de intervenções/ articulações com os NAJs e/ou
Redes do DF.
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2018
2019
2020
TOTAL DE
ATENDIMENTOS

2.319
4.433
989

1.205
1.294
377

3.524
5.727
1366

7.741

2.876

10.617

Tabela 3 – Atendimentos realizados na SUAP

ATENDIMENTOS REALIZADOS NESTA SUAP
10.000
7.741

8.000
6.000
4.000

4.433

2.876

2.319

2.000

1.294

1.205

989

377

0
2018

2019

2020

TOTAL DE ATENDIMENTOS

ATENDIMENTO COM RESOLUÇÃO BREVE (ACOLHIMENTOS)
ATENDIMENTO COM MAIOR COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE
ACOMPANHAMENTO

Imagem 1 – Atendimentos realizados na SUAP

5.2. ORIGEM DO ENCAMINHAMENTO PARA SUAP/DPDF

1.850
3.147
840

ENCAMINHADAS
DA REDE5
1.045
1.827
417

ENCAMINHADAS DOS
NAJ's6
629
753
10925

5837

3.289

1.491

ANO

ESPONTÂNEA4

2018
2019
2020
TOTAL DE
ATENDIMENTOS

TOTAL
3.524
5.727
896
10.617

Tabela 4 – Origem dos atendimentos realizados na SUAP

4

Origem Espontânea: usuário compareceu a DPDF/SUAP por iniciativa própria;
Encaminhamento da Rede: o usuário foi encaminhado/orientado a buscar a DPDF/SUAP diante da demanda
apresentada ao órgão ou instituição que buscou anteriormente;
6
Encaminhamento do Núcleo de Assistência Jurídica – NAJ/DPDF: usuário foi encaminhado/ orientado a buscar
a SUAP para orientação/ intervenção cabível.
5

10

ORIGEM DA DEMANDAS DOS ATENDIMENTOS
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

3.147

1.850

1.827
1.045

840

753

629

2018

417

2019

ESPONTÂNEA

ENCAMINHADAS DA REDE

109

2020
ENCAMINHADAS DOS NAJ's

Imagem 2 – Origem dos atendimentos realizados na SUAP

6. DESCRIÇÃO DOS PROJETOS COORDENADOS E SUBSIDIADOS
PELA SUAP

PROJETOS, PROGRAMAS E CONVÊNIOS DA SUAP
PROJETO RENOVAÇÃO:
Eixos/Segmentos:
• Pessoas em situação de vulnerabilidade social (Pessoas em Situação
de Rua, Reeducandos da FUNAP, Abordagem Social -IPÊS, etc)
• Pessoas Surdas e com Deficiência Auditiva
• Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
Prestação de Serviço à Comunidade -PSC (Convênio SEJUS 2019)
• Servidores do GDF que trabalham em atendimentos à população (NA
HORA, PROCON, etc)
• Mulheres Vítimas de Violência Doméstica
• Homens autores de Violência Doméstica
• Servidor Saudável
RODA DE CONVERSA FORTALENCENDO MULHERES (2019) - Grupo de apoio
para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica
PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA
PROGRAMA PATERNIDADE RESPONSÁVEL – Exame de DNA Gratuito
PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
PROGRAMA JOVENS EM HARMONIA COM A VIDA - PSC (CONVÊNIO COM A
SEJUS-Até 2018)
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CONVÊNIO PCDF – Emissão de Voucher para Via substituta de RG
CONVÊNIO APADA – Intérpretes de LIBRAS
CONVÊNIO Instituto Kalile de Desenvolvimento Humano e Pesquisa – Práticas
Integrativas da Psicanálise
CONVÊNIO SESI – Programa Vira Vida
Tabela 4 – Projetos, Programas e Convênios da SUAP

7. PROGRAMA DE APOIO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL COM DEMANDAS PSICOSSOCIAIS
A SUAP diariamente recebe usuários em vulnerabilidade social encaminhados pelos
Núcleos Jurídicos desta Defensoria, pela rede do Distrito Federal, demais parceiros e de forma
espontânea, com demandas variadas tais como benefícios socioassistenciais, violência doméstica
e outros tipos de violência, alienação parental, conflito familiar, mediação, entre outros.
Os atendimentos desta SUAP são realizados por profissionais da psicologia e do serviço
social, com escuta qualificada, de forma a alcançar a complexidade da situação vivenciada em
cada caso, a fim de dar respostas adequadas de acordo com suas especificidades, para identificar
e garantir o acesso, prioritariamente de forma extrajudicial, do usuário e da família, aos serviços
especializados.

8. PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
O programa consiste em atendimento psicossocial integrado ao atendimento jurídico, visando
proporcionar uma visão ampliada da complexa demanda em saúde mental, favorecendo a
construção coletiva de estratégias de intervenção com vistas a garantir o acesso, prioritariamente
de forma extrajudicial, do usuário e da família aos serviços especializados.
A Defensoria Pública do DF, por intermédio da Subsecretaria de Atividade Psicossocial –
SUAP, realiza acompanhamento sistemático daqueles que buscam a Instituição no intuito de obter
atendimento em relação a transtornos mentais e ao uso problemático de drogas, bem como outras
questões relacionadas a problemas de sofrimento psíquico, adotando as providências necessárias
para garantir o acesso à rede de saúde e demais redes necessárias, com vistas a evitar, quando
possível, a judicialização dos casos.
O atendimento especializado requer uma postura de construção coletiva, com o foco nas
informações concisas acerca dos direitos e na orientação do usuário e/ou familiar em relação aos
12

equipamentos de saúde e outros serviços disponíveis, buscando estabelecer com esses serviços as
articulações necessárias para garantir a eficácia dos encaminhamentos.
A equipe realiza articulações diversas e frequentes com as redes de saúde mental, entre outras,
para melhor compreensão e atuação no caso, além de fazer reuniões, estudos e discussões de caso,
visitas técnicas domiciliares e institucionais.
Destarte, o programa segue os princípios estabelecidos na Lei de Saúde Mental que preconiza
em suas diretrizes a universalidade, a hierarquização, a regionalização e a integralidade das ações;
além de primar pela diversidade de métodos e técnicas terapêuticas nos vários níveis de
complexidade assistencial; garantindo a continuidade da atenção nos vários níveis e a
multiprofissionalidade na prestação de serviços.
No período de abril de 2018 a abril de 2020, foram atendidos um total 2.070 usuários com
demandas relacionadas à saúde mental.

ANO

PROGRAMA EM ATENÇÃO À SAÚDE
MENTAL

TOTAL

2018
2019
2020

833
1.069
168

833
1.069
168

TOTAL DE ATENDIMENTOS

2.070

2.070

Tabela 5 – Atendimentos do Programa em Atenção à Saúde Mental
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Tabela 3 – Atendimentos do Programa em Atenção à Saúde Mental
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9. PROGRAMA DE ATENÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Este programa presta assistência jurídica, psicológica e social à população em situação de rua,
com o intuito de garantir a possibilidade de uma vida digna, assegurando seus direitos enquanto
cidadãos. O programa é coordenado pela Subsecretaria de Atividade Psicossocial – SUAP/DPDF
e executado em parceria com a Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos– NDH. As ações
planejadas possibilitam aos usuários uma maior proximidade e vinculação com esta Defensoria;
criando um ambiente de confiança e segurança para que resgatem de fato suas dignidades. O
programa viabiliza, notadamente, a documentação civil básica e garante a inserção nas políticas
públicas.
O Programa segue, também, os princípios estabelecidos pela Política Nacional para a
População em Situação de Rua, considerando para, além da igualdade e equidade, o respeito à
dignidade da pessoa humana, a direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e
respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado, e o respeito às condições
sociais e às diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa,
com atenção especial às pessoas com deficiência.
Os atendimentos dessa população acontecem diariamente nesta Subsecretaria, de forma
espontânea e/ou encaminhados pela rede e demais parceiros, bem como nas itinerâncias que
ocorrem mensalmente voltadas para essa população.
O atendimento itinerante à pessoa em situação de rua é realizado também em locais mapeados
pela Rede especializada e pelos Movimentos Sociais em situações emergenciais, aproximando
cada vez mais os usuários desta Defensoria. É executado em parceria com as equipes de
Abordagem Social do Distrito Federal, com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
– SEDES/DF, Movimento Nacional da População em situação de Rua e outros parceiros.
A SUAP para atender essa população, criou uma rotina de atendimento itinerante onde toda
primeira quinta-feira do mês atende na Rodoviária do Plano Piloto, e toda última terça-feira do
mês nas regiões administrativas do Distrito Federal no ano de 2018.

No período de abril de 2018 a abril de 2020 foram atendidos um total de 4.069 usuários em
situação de rua:

ANO

ATENDIMENTOS A PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE RUA

TOTAL

2018

1.037

1.037
14

2019

2.409

2.409

2020

623

623

TOTAL DE ATENDIMENTOS

4.069

4.069

Tabela 6 - Atendimentos realizados na SUAP a pessoas em situações de rua.
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Imagem 4 - Atendimentos realizados na SUAP à pessoas em situações de rua.

10. CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO
No período de abril de 2018 a abril de 2020 os atendimentos realizados referentes às
demandas de solicitações de certidões de nascimentos, casamentos e óbitos atingiram um total de
1.014 certidões solicitadas.

ANO

CERTIDÕES SOLICITADAS

TOTAL

2018

497

497

2019

400

400

2020

117

117

TOTAL DE ATENDIMENTOS

1.014

1.014

Tabela 7 – Certidões Solicitadas.
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Imagem 5 – Certidões Solicitadas.

11.EMISSÕES DE VOUCHER – VIA SUBSTITUTA DO RG
A DPDF com o reconhecimento das infindáveis situações de vulnerabilidades sociais, e
dentre elas, o acesso à documentação civil básica, para se permitir a participação dos assistidos
desta DPDF aos programas sociais do Estado garantindo assim, amplo acesso aos direitos civis
albergados pela legislação pátria, assinou em 09/10/2018 um novo Convênio com a PCDF para
propiciar a expedição de via substituta de carteira de identidade civil (RG) à população em situação
de vulnerabilidade social ou hipossuficiência, assistidos da DPDF e que já utilizaram de isenção
única prevista na Lei complementar nº 751/07. Salientamos que conforme a cláusula sexta do
referido Termo de Convênio, a DPDF, por meio da SUAP/DPDF, que é responsável pela
expedição do documento em epígrafe, quando e se identificar a necessidade de expedição de via
substituta de carteira de identidade civil (RG) e comprovar que o assistido já tenha se utilizado da
isenção única prevista no artigo 12 da Lei Complementar nº 751, de 28.12.2007, e entregará o
formulário de solicitação de expedição (Voucher) ao assistido, que irá a um dos pontos de
identificação da Policia Civil para adquirir o documento.
Neste sentido, foi solicitado e pactuado com a SEDES que ao encaminhar o assistido à
SUAP/DPDF com a demanda de via substituta da carteira de identidade civil, seja fornecido uma
declaração que o assistido já utilizou da isenção expedida pela SEDES conforme o artigo 12 da
Lei Complementar nº 751, de 28.12.2007 e o Convênio vigente com a PCDF. Cabe ressaltar que
os assistidos que apresentam esta demanda de forma espontânea ou encaminhados pelos NAJ’s,
são orientados a procurarem os serviços da assistência social, para obterem essa declaração; assim
garantimos a inserção dos mesmos no serviço, o controle e a economicidade do Convênio.
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No período de abril de 2018 a abril de 2020 foram emitidos 779 vouchers para isenção
da via substituta do RG.

ANO
2018
2019
2020
TOTAL DE ATENDIMENTOS

VOUCHER EMITIDOS
147
469
163
779

TOTAL
147
469
163
779

Tabela 8 – Voucher Emitidos.
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Imagem 6 – Voucher Emitidos

12.PROJETO INTÉRPRETE DE LIBRAS
Considerando o compromisso firmado da DPDF em 2018 do “Atendimento Com Excelência”
e também a implantação dos Programas DEFENSORIA ACESSÍVEL e CIDADANIA
BILÍNGUE, pelos quais a Defensoria assegura às pessoas com deficiência o pleno exercício de
seus direitos, dispensando-lhes, no âmbito de sua competência e finalidade, o atendimento
prioritário e tratamento diferenciado e adequado que viabilizem acesso a ambientes, produtos,
serviços e informações, promovendo assim, o resgate de suas cidadanias, inclusive garantindo o
amplo acesso aos direitos civis albergados pela legislação pátria;
Considerando a SUAP como executora e gestora de um contrato que disponibiliza intérpretes
de LIBRAS para toda a DPDF, com serviços de tradução/interpretação presencial, da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada ou
sinalizada, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em
eventos, atividades diversas e projetos institucionais da Defensoria Pública do Distrito Federal –
DPDF, dentro do Distrito Federal, possibilitando o rápido acesso à comunicação entre os assistidos
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da defensoria, surdos não oralizados ou com perda auditiva severa/profunda, não acarretando
assim, prejuízo de compreensão e/ou equívoco na interpretação das informações transmitidas;
Os atendimentos da DPDF com os intérpretes de LIBRAS, até novembro de 2019, eram
realizados no Nuclão, todas as quartas-feiras, no período vespertino. Caso fossem necessários em
outros Núcleos ou Audiências e em outros dias e horários, os serviços de intérprete de LIBRAS
deveriam ser solicitados à SUAP, por meio de Processo/SEI, com antecedência de 7 (sete) dias
úteis, para que os executores do contrato pudessem agendar junto à instituição contratada o
intérprete que acompanharia o defensor, conforme determinado em nosso Contrato.
Neste sentido, cabe salientar que o contrato encerrou em 13/11/2019. Deste modo, não houve
atendimentos até a presente data. Esclareço ainda que no dia 22 de junho de 2020 a DPDF assinou
novo contrato com a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos- APADA para a
realização dos serviços de intérprete.
No período de abril de 2018 a abril de 2020 foram atendidos um total 190 usuários com
deficiência auditiva e/ou surdez com tradução do intérprete de LIBRAS.

ANO

ATENDIMENTOS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
AUDITIVA E/OU SURDEZ

*2018
2019
2020

65
147
0

TOTAL

212
Tabela 9 –Projeto de Intérprete de LIBRAS.

*O número de atendimentos dos intérpretes de LIBRAS em 2018 é representado pelos participantes
do Projeto RenovAção.
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Imagem 7 –Projeto de Intérprete de LIBRAS
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13.AÇÕES ITINERANTES
A ação itinerante consiste em aproximar a DPDF dos usuários, criando um vínculo de
confiança e garantindo o acesso às políticas públicas bem como assegurando os direitos dos
cidadãos vulneráveis, que deixam de buscar a assistência jurídica integrada e psicossocial em razão
da distância, da falta de condições econômicas para o deslocamento ou da própria falta de
informação e conhecimento de seus direitos.
É realizado em locais mapeados pela DPDF em conjunto com a Rede especializada, com os
Movimentos Sociais e com o Fórum de Rua aproximando cada vez mais os usuários desta
Defensoria.
No ano de 2020, foram realizadas 4 Ações Itinerantes com um total de 46 atendimentos, após
o Decreto nº 40.475, de 20 de março de 2020 que declara situação de emergência no âmbito do
Distrito Federal, em razão da pandemia do novo Coronavírus e o boletim de serviço nº 1054 na
portaria conjunta n°2, pelo Gabinete da Defensoria Pública-Geral, nos atos da Defensora PúblicaGeral que prorroga o regime de Plantão Extraordinário e dispõe sobre medidas de emergência
até o dia 30 de Abril de 2020, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, para
prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19); PORTARIA CONJUNTA Nº 2, DE
19 DE MARÇO DE 2020 (CONSOLIDADA), que estabelece regime de Plantão Extraordinário e
dispõe sobre medidas de emergência, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, para
prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (COVID19), não foi realizada nenhuma ação até a
presente data.
De abril 2018 a abril de 2020 foram realizadas 51 Ações Itinerantes com 789 atendimentos.
ANO

AÇÕES ITINERANTES

TOTAL

2018
2019
2020

24
23
4

24
23
3

TOTAL DE ATENDIMENTOS

51

50

Tabela 10 – Quantidade de Ações Itinerantes

ANO

ATENDIMENTOS NAS AÇÕES ITINERANTES

TOTAL

2018

428

428

2019

315

315

2020

46

46

789

789

TOTAL DE ATENDIMENTOS

Tabela 11 – Atendimentos nas Ações Itinerantes
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Imagem 8 –Atendimentos nas Ações Itinerantes
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14.PROJETO JOVENS EM HARMONIA COM A VIDA
O Projeto Jovens em Harmonia com a Vida tratava-se de um Acordo de Cooperação
Técnica e Operacional entre esta Defensoria e a Secretaria do Estado de Políticas para Crianças,
Adolescentes e Juventudes (SECRIA), com o objetivo de somar esforços para o resgate do laço
social dos socioeducandos, por meio de estágio remunerado aos adolescentes em cumprimento da
medida de Liberdade Assistida (LA), igualmente propiciar espaço para cumprimento da
determinação de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC). O Acordo de Cooperação Técnica
teve fim em junho de 2018.
Eram 18 adolescentes (LA) com estágio remunerado, dentro do nosso contrato com o CIEE
que prestavam serviços nos núcleos da Defensoria. Os jovens estavam lotados nos seguintes
Núcleos de Assistência Jurídica (NAJs) Brasília, Planaltina, Paranoá, Recanto das Emas,
Samambaia, São Sebastião, Gama, Saúde, Família, Sobradinho, Defesa da Mulher, Guará e
Taguatinga.
Cabe salientar que em 30/11/2018 todos os contratos de estagiários desta DPDF vinculados
ao Contrato antigo com o CIEE foram reincididos.
Quanto ao PSC, a SUAP realizava grupo de acolhimento quinzenal aos jovens dentro do
programa e seus familiares, com o objetivo de apresentar a Defensoria, esclarecer os serviços a
serem prestados, bem como as atividades que seriam desempenhadas. Em 2018 foram atendidos
43 jovens de PSC até junho de 2018.
Em 25 de março de 2019 a DPDF assinou um novo convênio com a Secretaria de Justiça SEJUS para recepcionar os jovens em cumprimento de medidas socioeducativas -PSC por meio
da conversão da prestação de serviço nesta DPDF em participação no PROJETO RENOVAÇÃOADOLESCENTES.
No período de abril de 2018 a março de 2019 participaram 61 jovens no Projeto Jovens
em Harmonia com a Vida.

PROJETO JOVENS EM HARMONIA COM A VIDA
LIBERDADE ASSISTIDA (LA)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE (PSC)
TOTAL

TOTAL DE
JOVENS
18
43
61

Tabela 12 – Projeto Jovem em Harmonia com a Vida
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15.PROJETO RENOVAÇÃO
O Projeto RenovAÇÃO, instituído pela Subsecretária de Atividade Psicossocial da Defensoria
Pública do Distrito Federal (SUAP/DPDF) em outubro de 2017, tem a finalidade de garantir e
promover a educação em direitos e a saúde mental (macrodesafio), para adolescentes em conflito
com a lei, mulheres vítimas de violência doméstica, homens autores de violência, pessoas em
situação de vulnerabilidade social (pessoas em situação de rua, reeducandos da FUNAP e pessoas
com deficiência auditiva/surda) e servidores públicos. Embora seja esse o público alvo, o Projeto
também é aberto ao público externo.

O RenovAÇÃO dá enfoque às assistências educacionais e psicossociais, com vista a garantir
e promover o direito à liberdade, à informação, à educação, ao acesso às políticas públicas, bem
como à ressignificação de infrações/delitos, de vivências, de sofrimento psíquico, de adoecimento
no trabalho e/ou situações relacionadas ao sistema de Justiça, por meio da participação em Grupos
reflexivos e psicoeducativos. Visa promover a melhoria na comunicação, no bem-estar, nas
relações interpessoais e na qualidade de vida de todos os envolvidos, propiciando um processo
educativo contínuo por meio do ensino/aprendizagem, da convivência e da atitude.
Consolidando por fim o aprendizado bidirecional e social, no qual : “nós aprendemos com o
meio e o meio aprende e se modifica graças às nossas açôes” (Bandura, 1987) Assim, possibilita
a reflexividade e a consciência social para a garantía da autonomia e tomada consciente de decisões
na vida, intervindo em problemáticas sociais, de forma a mobilizar os participantes, a construirem
novos saberes e novas ações balizados na paz, fraternidade e direitos humanos visando reduzir
todas as formas de violência focando, em especial, no desenvolvimento sustentável.
O Projeto estrutura módulos e encontros básicos para todos os grupos, com temas sobre ética,
saúde mental, inteligência emocional/psicologia positiva e comunicação não violenta e também
módulos para cada segmento, observando as especificidades.
Os encontros/módulos que possuem conteúdos específicos são ajustados para cada
segmento, respeitando suas especificidades conforme a seguir:

Para a população em situação de rua:
o

Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto nº 7.053, de 23 de

dezembro de 2009);
o

Políticas da Assistência Social e Previdência Social;

o

Acesso à documentação civil básica.

o

Racismo, Gênero.

22

Para Surdos e Deficientes Auditivos
o

Estatuto da Pessoa com Deficiência

o

LDBEN 9394/96

o

Lei de Libras n º 10.436/02

o

Decreto nº 5626/05

Para Servidores do GDF que trabalham em atendimentos à população
o

Clínica do Trabalho/ Psicopatologia do Trabalho

o

Qualidade de vida no trabalho e Atendimento humanizado

o

Saúde integral: bem-estar físico, psicológico, emocional e mental, bem como elementos

não relacionados diretamente ao trabalho, tais como a família, amigos ou outras circunstâncias da
vida;
o

Estilo de Vida: práticas integrativas e corporais, atividades física e esportiva, alimentação

saudável, etilismo, tabagismo, consumo de drogas, comportamento preventivo, entre outros;
o

Política Organizacional: integração e valorização do servidor, mediação de conflitos,

desenvolvimento de habilidades sociais e do trabalho, valorização da diversidade humana,
envelhecimento ativo, educação e prevenção da violência e estimulo à cultura da paz, entre outros.

Para Servidores da DPDF
o

Clínica do Trabalho/ Psicopatologia do Trabalho

o

Qualidade de vida no trabalho e Atendimento humanizado

o

Saúde integral: bem-estar físico, psicológico, emocional e mental, bem como elementos

não relacionados diretamente ao trabalho, tais como a família, amigos ou outras circunstâncias da
vida;
o

Estilo de Vida: práticas integrativas e corporais, atividades física e esportiva, alimentação

saudável, etilismo, tabagismo, consumo de drogas, comportamento preventivo, entre outros;
o

Política Organizacional: integração e valorização do servidor, mediação de conflitos,

desenvolvimento de habilidades sociais e do trabalho, valorização da diversidade humana,
envelhecimento ativo, educação e prevenção da violência e estimulo à cultura da paz, entre outros;
o

Segundo Eixo: Buscando + Renovação.

Para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
o

Projetos de Vida;
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o

Noções Básicas de Direito da Criança e do Adolescente, Ato Infracional e Medidas

Socioeducativas (ECA);
o

Profissionalização (Elaboração de currículo, postura profissional, preparação para

seleção);
o

Gênero e Prevenção a Violência;

o

Gravidez na adolescência/ Paternidade Responsável/ Masculinidades Saudáveis/ O lugar

do homem.

Para mulheres vítimas de violência doméstica
o

A história do feminismo: conceitos básicos das lutas e das teorias feministas; avanços e

limites do discurso e da cultura do patriarcal. Empoderamento feminino e direito fundamental à
autodeterminação do corpo e do exercício da sexualidade/ Ética e Moral aplicado nas
desigualdades de gênero/ Ciclo da violência, indicadores de risco, como identificar
comportamentos e/ou agressivos;
o

Lei Maria da Penha- (Lei 11.340/06): definição da violência doméstica e familiar, medidas

protetivas;
o

Violência Psicológica e seus efeitos na saúde mental/ Dispositivos e Tecnologias de

Gênero. Feminismo x Machismo. Teorias feministas x Teorias Masculinas. Classificação e Direito
de identidade de gênero/ Masculinidade Saudável/ Estratégias dos agressores/ Estratégias de
proteção.

Homens autores de violência doméstica;
o

A história do feminismo: conceitos básicos das lutas e das teorias feministas; avanços e

limites do discurso e da cultura do patriarcal. Empoderamento feminino e direito fundamental à
autodeterminação do corpo e do exercício da sexualidade/ Ética e Moral aplicado nas
desigualdades de gênero/ Ciclo da violência, indicadores de risco, como identificar
comportamentos e/ou agressivos;
o

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06): Definição da violência doméstica e familiar, medidas

protetivas;
o

Feminismo x Machismo. Teorias feministas x Teorias Masculinas. Classificação e Direito

de identidade de gênero;
o

O lugar do masculino – o que significa ser homem (MASCULINIDADE SAUDÁVEL):

sentimentos profundos, dúvidas, medos, posição, silência, escuta- espaço para despertar de uma
nova vida.
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o

Violência Psicológica e seus efeitos na saúde mental. Dispositivos e Tecnologias de

Gênero. Estratégias dos agressores/ marcadores da violência.
O Projeto acontece por meio de encontros presenciais, totalizando 7 (sete) encontros de 4
(quatro) horas, perfazendo um total de 28 horas/aula para todos os eixos, com exceção ao eixo dos
Homens Autores de Violência doméstica, que contam com duas horas semanais de encontro,
perfazendo um total de 9 (nove) encontros e 18(dezoito) horas/aula.
Importante destacar que os conhecimentos adquiridos nesta formação darão condições as
pessoas capacitadas a aplicarem os conceitos aprendidos no seu dia-a-dia, possibilitando ainda a
disseminação dessas práticas para um número maior de pessoas que envolvam o seu ciclo de
convivência.
Os princípios norteadores do Projeto em todos os eixos são:


AUTOCONHECIMENTO: universo particular, pensamentos e emoções dominantes, processo
de tomada de decisões, pontos fortes e também suas limitações - “o verdadeiro problema é a
ausência de si mesmo, é não ter conquistado a si mesmo”;



AMOR PRÓPRIO: o amor próprio é o sentimento de estima, dignidade e respeito que uma pessoa
tem por si mesma. Dele decorrem a autoestima, autoimagem positiva, autoconfiança e a segurança.
A insegurança e a falta de confiança em si mesmo impedem as pessoas de se desenvolverem e
viverem com todos os seus recursos, de realizarem todo o seu potencial, de se sentirem realizados;



AUTORESPONSABILIDADE: O que acontece na nossa vida pessoal ou profissional, seja bom
ou ruim, é uma resposta às nossas decisões ou omissões ao nosso comportamento, aos nossos
pensamentos e sentimentos, considerando sobretudo as dimensões das vulnerabilidades
(individual, social e programática).



INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: capacidade de gerenciar seus próprios sentimentos e
comportamentos (emoções) e das pessoas com as quais se relaciona cotidianamente, de se manter
focado e automotivado na realização dos seus sonhos e objetivos, de reconhecer seu potencial,
suas forças e maiores recursos. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e
habilidades sociais são competências da inteligência emocional essenciais nas relações
interpessoais, bem como a empatia/ Comunicação Não Violenta (CNV).
O projeto RenovAção tem uma base pedagógica de aprendizagem associada à neurociência,
com o desenvolvimento dos 4 (quatro) tipos fundamentais de educação de Paulo Freire, quais
sejam: aprender a conhecer/ motivação (adquirir informações e conhecimentos despertando para
uma consciência crítica); aprender a fazer/ prática e experiência (evidenciando a importância das
atitudes); aprender a viver juntos / neurônios espelho- empatia (baseada no respeito ao próximo,
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na aceitação do outro e na importância de se fazer redes sociais para se garantir bem estar) e, por
fim, aprender a ser/ maturação cerebral (conceito principal que integra todos os anteriores). Desse
modo, o Projeto favorece as práticas da pedagogia de Paulo Freire e da neurociência, despertando
o olhar crítico e a ampliação da consciência social para atingir à autonomia e tomada consciente
de decisões na vida.
Importante destacar que os conhecimentos adquiridos nesta formação darão condições às
pessoas capacitadas a aplicarem os conceitos aprendidos no seu dia-a-dia, possibilitando ainda a
disseminação dessas práticas para um número maior de pessoas que envolvam o seu ciclo de
convivência, dando-lhes autonomia e liberdade para o exercício de seus direitos.
Cumpre destacar que, antes de cada encontro, ocorre uma organização e planejamento para a
necessária consecução do cronograma, como preparação de material, agendamento de salas de aula
e equipamentos, contato com a rede para elaboração de convênios nos casos de parceria, contato
com os participantes e instrutores.
Ao final de cada curso, o projeto se encerra com uma solenidade de formatura, na qual também
exige uma organização e planejamento prévios em parceria com a equipe de cerimonial da
Defensoria Pública. São convidados a participarem desta solenidade representantes dos órgãos
e/ou instituições parceiras do Projeto, bem como familiares dos alunos. A formatura é finalizada
com a entrega de um certificado de conclusão de curso ofertado pela Defensoria Pública e com a
apresentação do (a) representante/orador da turma, encarregado (a) de explanar suas vivências,
percepções, aprendizados e sentimentos do Projeto.
Com essas experiências práticas do projeto, afirma-se que o ponto comum dos atendimentos
volta-se para a observância e realização da promoção de saúde mental, com educação em direitos,
voltando-se a conferir ao participante do projeto uma plena informação sobre os direitos próprios
e de terceiros, de modo a usufrui-los autônoma e fraternalmente.
Com essa base, eficazmente adotada e aplicada pelo projeto, alcança o Poder Judiciário, em
seus diversos ramos, ao prevenir inúmeras contendas e litígios, por meio da promoção de
informações e educação. Nesse particular, os relatos dos participantes, ao final de cada
evento/curso, apresentam dados relevantes para a sociedade. Os jovens, os homens, as mulheres,
os servidores, os surdos apresentam elevação da autoestima e senso de responsabilidade social,
após grande reflexão e conclusão dos trabalhos realizados.

15.1. EIXOS/SEGMENTOS DO PROJETO RENOVAÇÃO
15.1.1 ADOLESCENTES (Em cumprimento de medidas socioeducativas – PSC): Prática
inovadora no Sistema de Justiça que converte o cumprimento da medida socioeducativa de
26

meio aberto de prestação de serviço à comunidade em prática pedagógica, com uma leitura
diferenciada da sua condição pessoal, passando a compreender esses jovens como sujeitos
capazes de mudarem suas realidades de riscos e de exclusões em que estão submetidos, de
modo a fazê-los repensar em seus atos, elevar as autoestimas, com abordagem de diversos
temas (violência doméstica, drogas, atos infracionais etc), a fim de tornarem-se cidadãos
aptos à construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária; constatando a
importância da socioafetividade na aplicabilidade do direito. Nesse segmento, há
acompanhamento psicossocial para os adolescentes e familiares.

MÊS/ANO

PARTICIPANTES
QUE FORAM
INSCRITOS

PARTICIPANTES QUE
ADERIRAM AO
PROJETO

PARTICIPANTES
FORMADOS

TOTAL DE
PARTICIPANTES

MARÇO/2019

8

8

8

8

ABRIL/2018

20

15

13

20

MAIO-/2019

25

20

17

25

JUNHO/2019

24

20

17

24

JULHO/2019

40

30

27

40

SETEMBRO/2019

32

25

23

32

NOVEMBRO/2019

30

26

23

30

TOTAL

179

144

128

179

Tabela 12 – Renovação Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas

15.1.2 MULHERES (Vítimas de Violência Doméstica): Grupo Reflexivo e Psicoeducativo de
resoluções e enfrentamento de problemas que visa alcançar reflexões e estratégias de
proteção, liberdade e autonomia feminina, fortalecendo as diretrizes preventivas e
protetivas da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Focado principalmente na integração
da autonomia com a proteção das mulheres de forma dinâmica e adequada aos diferentes
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contextos sociais, envolvendo formas específicas de lidar com os problemas frequentes e
demais conflitos, em especial, com a violência psicológica e doméstica, favorecendo assim,
a promoção do autocuidado e do bem-estar que irá impactar na aquisição de reflexões,
ações e novas aprendizagens e informações. Por meio da ampliação da consciência e de
novas estratégias de compensação e enfrentamento para as diversas situações de violência,
tensão, descuido, maus tratos, estresse e/ou sofrimento psíquico e/ou físico a que foram
e/ou são expostas diariamente.

MÊS/ANO

PARTICIPANTES QUE
FORAM INSCRITAS

PARTICIPANTES QUE
ADERIRAM AO
PROJETO

PARTICIPANTES
FORMADAS

TOTAL DE
PARTICIPANTES

MARÇO/2018

12

12

12

12

NOVEMBRO/2018

26

11

11

11

TOTAL

38

23

23

23

Tabela 13 – Renovação Mulheres

15.1.3 HOMENS (Autores de violência doméstica): Grupo Reflexivo e Psicoeducativo que
possibilita um espaço de inclusão de sentimentos, da subjetividade e das relações em um
sistema grupal de convivência por meio do diálogo – do falar e do escutar; contribuindo
para aumentar a segurança e a liberdade das mulheres, uma vez que promove a reflexão e
a transformação das masculinidades tóxicas para o bem de todos os envolvidos, aliviando
as tensões e sofrimentos, reduzindo, por conseguinte, práticas menos repressivas pautadas
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em formas descentralizadas para a resolução de conflitos, alcançando, por fim, relações
mais compassivas e novas formas de se relacionar entre pares. Embora tenha a participação
do público externo, esse grupo é formado, em regra, por homens envolvidos em processos
criminais, que aceitam o sursis processual. Por meio dessa medida, obrigam-se a frequentar
o curso, sob pena de revogação do benefício e retomada do processo criminal. Com o
advento da lei 13.984/20, já é possível a inclusão do homem, como medida protetiva.
Embora ainda não se tenha homens inscrito por meio de medida protetiva, em futuro
próximo, acredita-se nessa nova modalidade de participação.

MÊS/ANO

NUMERO DE
PARTICIPANTES COM
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL

PARTICIPANTES QUE
ADERIRAM AO
PROJETO

PARTICIPAMTES
FORMADOS

TOTAL DE
PARTICIPANTES

nov/19

22

13

12

13

jun/20

25

17

0

17

TOTAL

47

30

12

30

Tabela 14 –Renovação Homens

15.1.4 VULNERABILIDADE SOCIAL (Pessoas em situação de rua, Instituto Ipês e
reeducando da FUNAP): Em decorrência do número elevado de pessoas em situação de rua,
que representam parte significativa da população com históricos judiciais e, muitas delas,
acometidas por transtornos mentais, portadores de sérios prejuízos nas relações interpessoais
e de trabalho, observa-se um ambiente e uma sociedade mais violenta, em especial na seara
familiar. Por isso, têm-se metas para diminuir o índice dessa violência e de inúmeras violações
de direitos, especialmente à liberdade e à igualdade. Dessa feita, para alcançar o objetivo desse
grande desafio, busca-se criar um espaço de confiança e de pertencimento social para que estas
pessoas se beneficiem de diálogos, informações e participem como coconstrutores em grupos
psicoeducativos

que

permitam

desenvolver

suas

capacidades

de

reflexões

e

autoconhecimentos, promovendo a compreensão dos seus comportamentos e suas
consequências, resgatando princípios, valores e desejos, ou mesmo atuando na reconstrução
da autoestima e no desenvolvimento de projetos de vida. O projeto fornece ferramentas de
comunicação não-violenta para as pessoas em treinamento, a fim de melhorar o vínculo interno
na rua, na comunidade e tornar pacíficos os ambientes de trabalho; Fortalece a cidadania e o
acesso às informações, instruindo-os sobre direitos básicos e construindo canais que permitam
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o protagonismo de todos; Aperfeiçoa competências e habilidades que permitam uma boa
comunicação e um bom diálogo entre todos; Contribui para a construção de soluções
alternativas e pacíficas aos conflitos para evitar a violência; Promove o acesso à rede de
serviços socioassistenciais e às demais políticas públicas; informa-os para um maior
“empoderamento”-protagonismo de si, para autocontrole de sua vida, propiciando aumentar a
liberdade, a autonomia e a rede de suporte da pessoa; promove a saúde mental com perspectiva
de gênero, para almejar uma melhor qualidade de vida, diminuindo a violência e a violação de
direitos humanos.

TURMA

Realização das
Turmas
(Mês/Ano)

PARTICIPANTES
FORMADOS

PARTICIPANTES QUE
NÃO CONCLUIRAM O
CURSO

TOTAL DE
PARTICIPANTES

4ª Pop rua

Mar. 2018

22

9

31

5ª Funap

Abr. 2018

22

3

25

6ª Funap, Traços e Pop rua

Mai. 2018

16

3

19

7ª Funap e Pop rua

Jun. 2018

20

4

24

8ª Pop rua

Jul. 2018

30

5

35

9ª Abordagem social e
Funap

Ago. 2018

37

1

37

11ª Abordagem social

Set. 2018

22

10

32

12ª Pop rua e Abordagem
social

Set. 2018

36

1

38

13ª Funap e Traços

Out. 2018

14

4

18

14ª Pop rua

Nov. 2018

5

15

20

224

55

279

TOTAL

Tabela 15 – Renovação POP RUA
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15.1.5 VULNERABILIDADE SOCIAL (Pessoa portadora de deficiência auditiva/Surdos):
Grupo Reflexivo e Psicoeducativo que busca a inclusão social e a reflexão de forma
interdisciplinar sobre as principais temáticas concernentes às pessoas com deficiência.
Inclusão de pessoas com deficiências como sujeitos de direitos e protagonistas sociais.
Possibilita o aprofundamento de conhecimentos e trocas de informações/experiências nas
questões relativas à proteção das pessoas com deficiência. Oferece meios de
conscientização sobre a relevância da participação das pessoas com deficiência na
sociedade e sobre os direitos previstos na Constituição Federal e nas legislações correlatas.
Promove a saúde mental e a educação em direitos, por meio de ações de caráter educativo
que transmitam informações sobre noções básicas dos direitos das pessoas com
deficiências. Desenvolve ações que permitam a plena participação das pessoas com
deficiência e nos ambientes e atividades da Defensoria Pública do Distrito Federal.

TURMA

Realização das
Turmas
(Mês/Ano)

PARTICIPANTES
FORMADOS

PARTICIPANTES
QUE NÃO
CONCLUIRAM O
CURSO

TOTAL DE
PARTICIPANTES

10ª Surdo e Def. Auditivos

Ago. 2018

43

3

46

43

3

46

TOTAL

Tabela 16 – Renovação Pessoas Portadoras de Deficiência Auditiva
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15.1.6 SERVIDORES (do GDF que trabalham em atendimentos à população): O trabalho,
ferramenta de estruturação da personalidade humana, também pode ser mecanismo psiquicamente
adoecedor, de modo a privar o servidor de sua atividade laboral. Assim, o Projeto visa prevenir o
adoecimento e os seus desdobramentos na esfera judicial trabalhista, promover o bem estar da
saúde mental, a valorizar a vida e a liberdade profissional (bens jurídicos caros e juridicamente
tutelados), bem como a humanização do trabalho, seguindo as diretrizes da Organização
Internacional do Trabalho (OIT). Adota estratégias de maior democratização nos órgãos
participantes do projeto, além de fortalecer as redes de solidariedade interna, na busca do processo
de qualificação de toda a equipe, por meio de educação e da promoção da saúde mental no trabalho,
constituindo-se como fatores preventivos e protetivos de cuidados, direitos e investimentos
contínuos aos profissionais, uma vez que o equilíbrio entre trabalho-vida pode trazer, inclusive,
um compromisso mais forte das pessoas para com as organizações e demais pessoas; possibilita
uma gestão compartilhada, que valoriza o conhecimento e as habilidades dos servidores, em prol
da qualidade do serviço prestado; favorece o reconhecimento do servidor de forma geral, evitando
doenças laborais e permitindo atribuir significado ao trabalho. Por consequência, evita o
adoecimento, que diretamente causa demandas judiciais, em busca de reconhecimentos de direitos
trabalhistas, previdenciários e administrativos. O equilíbrio entre trabalho-vida ainda proporciona
aos indivíduos maior resistência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior motivação,
maior eficiência no trabalho, melhor autoimagem, melhor relacionamento interpessoal, fatores que
afirmam a liberdade do ser. O Projeto RenovAção Servidores atende as diretrizes da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), bem como da Organização Mundial da Saúde (OMS), quando
trata que a relação entre saúde e trabalho deve atender as necessidades que o homem, como ser
biopsicossocial, necessita para preservar a saúde, sendo aqui entendida como completo bem-estar
psíquico, físico e social e não somente a ausência de doença. Foram realizadas em 2019, 4 turmas
com os servidores do PROCON e NA HORA.

MÊS/ANO

PARTICIPANTES
FORMADOS

PARTICIPANTES QUE NÃO
CONCLUIRAM O CURSO

TOTAL DE
PARTICIPANTES

MAIO/2019

32

2

34

JUNHO/2019

31

12

43

AGOSTO/2019

47

10

57

OUTUBRO/2019

28

5

33

TOTAL

138

29

167

Tabela 17 – Renovação Servidores
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15.1.7 SERVIDORES (Servidor Saudável): Projeto pensado e voltado especialmente para os
servidores da DPDF, com aspectos relacionados para a humanização do trabalho, bem como
MISSÃO, VISÃO e VALORES da instituição, com o fito de consolidar diversas ações em um
programa voltado para a Promoção de Saúde e Qualidade de Vida no trabalho, cujo os objetivos
específicos são:


Estimular o estilo de vida saudável e a qualidade de vida dos servidores;



Criar ambientes de trabalho mais harmoniosos;



Melhorar a comunicação organizacional;



Aumentar a satisfação dos servidores no trabalho;



Estimular os cuidados com a saúde mental e ambientes seguros;



Reduzir a ansiedade e estresse dos trabalhadores.



Aumento de produtividade e competência dos servidores
Em uma primeira etapa, o projeto está divido em sete encontros/módulos (1° Eixo:

RenovAção – Servidores).
Na segunda etapa, o segundo 2° Eixo: Buscando + RenovAção seria a continuidade das
ações afirmativas (intervenções no ambiente de trabalho) aos temas sugeridos e produzidos
coletivamente pelos interesses e necessidades dos servidores e da gestão, evidenciando uma gestão
compartilhada e democrática que dialoga com os seus servidores, propiciando ferramentas e
estratégias para lidar com situações de estresse, ansiedade e depressão.
A proposta é sempre dar continuidade ao aprendizado e desenvolvimento dos servidores,
treinando ainda para estratégias de compensação e enfrentamento para as adversidades da vida;
focando na qualidade de vida no trabalho e atendimento humanizado.
Este projeto foi instituído no dia 11 de março de 2020 em reunião da Comissão Temporária
de Qualidade dos Serviços da Câmara de Coordenação Técnica da DPDF.
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No período de abril de 2018 a abril de 2020 ocorreram 25 turmas com um total de 568
formados nos diversos eixos/segmentos do Projeto Renovação.

TURMAS

VULNERABILIDADE
SOCIAL
SERVIDORES
ADOLESCENTES
MULHERES

QTDES DE
TURMAS

PARTICIPANTES QUE
FORAM INSCRITOS

PARTICIPANTES QUE
ADERIRAM AO PROJETO

PARTICIPANTES
FORMADOS

11

279

267

267

4
7
2

167
179
38
22
685

138
144
23
13
585

138
128
23
12
568

HOMENS

1

TOTAL

25

Tabela 18 – Resumo do RenovAção

PARTICIPANTES FORMADOS DO PROJETO RENOVAÇÃO
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Imagem 9 – Resumo do RenovAção

16. PROGRAMA PATERNIDADE RESPONSÁVEL
Esse programa da Defensoria Pública do DF é coordenado pela Subsecretaria de Atividade
Psicossocial – SUAP e consiste na tentativa de incentivar o reconhecimento voluntário da
paternidade, proporcionando também exames de DNA entre as partes, sem custos para os usuários,
com o objetivo de evitar a morosidade de um processo judicial, bem como reduzir o quantitativo
de pessoas que não têm o nome paterno no registro de nascimento. Promovendo assim a
pacificação dos conflitos familiares e efetivando o exercício pleno da cidadania. Esse processo
dura aproximadamente 30 (trinta) dias e evita um desgaste judicial que poderia demorar vários
anos.
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Com o resultado dos exames, os profissionais desta Defensoria realizam a abertura desses
exames em formato de mediação para evitar a judicialização. O acordo é alcançado com o
protagonismo das partes.
Nos casos em que exista uma ação tramitando nesta Pasta, os resultados dos exames de DNA
são devolvidos com maior celeridade aos NAJs de origem dos Processos para que o defensor dê
andamento e tome as devidas providências, quais sejam: inclusão do nome paterno no registro de
nascimento, pensão alimentícia, guarda, regime de convivência, dentre outros.
No período de abril de 2018 a abril de 2020 foram realizadas 255 solicitações para
exames de DNA de várias tipagens, tais como DUO, TRIO E RECONSTRUÇÕES, oriundos dos
NAJs, conforme o quadro abaixo:

2018
2019
2020

QUANTIDADES DE SOLICITAÇÕES DE
DNA
122
119
14

TOTAL DE ATENDIMENTOS

255

ANO

TOTAL
122
119
14
255

Tabela 19 – Programa Paternidade Responsável
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Imagem 10 – Programa Paternidade Responsável
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17. EVENTOS E REUNIÕES DE REDE
Em atenção aos projetos executados por esta SUAP, aos casos acompanhados e as
supervisões técnicas no período de abril de 2018 a abril de 2020 foram realizadas 646
reuniões/participações em eventos com a rede governamental e não governamental, com o
objetivo de aprofundar o conhecimento dos serviços oferecidos, fortalecer o trabalho em rede,
construir intervenções em conjunto, participar de discussões concernentes às temáticas dos
projetos a cargo desta subsecretaria.

ANO

EVENTOS E REUNIÕES

2018

296

2019

284

2020

66

TOTAL DE ATENDIMENTOS

646

Tabela 20 –Eventos e Reuniões
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Imagem 11 –Eventos e Reuniões

17.1 Descrição e fotos de alguns dos eventos promovidos e com participação desta
Subsecretaria de Atividade Psicossocial -SUAP/DPDF:
17.1.1 Guia da Rede Distrital de Proteção aos Vulneráveis
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A Subsecretaria de Atividade Psicossocial lançou no dia 25 de outubro de 2019 na EASJUR
o Guia da Rede Distrital de Proteção aos Vulneráveis. O guia é fruto de estudo sistemático e
resultado de um trabalho intenso de mapeamento das Redes do Distrito Federal realizado pela
equipe psicossocial-SUAP desta Defensoria, com o objetivo de auxiliar as pessoas que trabalham
com atendimento ao público no sentido de esclarecer informações básicas e promover
acessibilidade aos serviços e a defesa dos direitos sociais. Além de ser um documento que contribui
com a comunidade e pode colaborar para a efetivação do trabalho interdisciplinar, uma vez que
possibilita o acesso as informações dos diversos serviços existentes no DF. Ele foi idealizado
levando em consideração a complexidade e os fatores multidimensionais da vulnerabilidade social
para pensar de forma prospectiva e estratégica visando os futuros possíveis para a resolução dos
problemas públicos, por meio de um “instrumento de gestão pública”, constituído de Redes de
Atenção de forma interdisciplinar, intersetorial e interseccional para subsidiar as ações
interventivas e políticas ao acesso aos serviços especializados. O material traz informações
detalhadas, explicando o trabalho das Redes e como acessa-las, incluindo endereços, telefones, emails e horários de funcionamento.
Na ocasião, o Subdefensor Público-Geral da DPDF, Danniel Vargas, explicou o conteúdo
do Guia: “O objetivo desse Guia é identificar os principais atores, governamentais e não
governamentais, que atuam nessas temáticas e explicar quais serviços eles têm a oferecer à
população. O Guia tem por objetivo subsidiar melhor os nossos defensores e defensoras,
servidores, estagiários/voluntários, além dos profissionais de outros órgãos e a comunidade a
entender como funciona essa rede e como ela pode ser acessada”.

37

38

39

O Guia da Rede Distrital de Proteção aos Vulneráveis está disponível no site da DPDF, no endereço:
http://www.defensoria.df.gov.br/guia-de-rede-assistencia/
Matéria do Guia da Rede Distrital de Proteção aos Vulneráveis está disponível no site da DPDF:
http://www.defensoria.df.gov.br/defensoria-do-df-lanca-guia-da-rede-distrital-de-protecao-aos-vulneraveis/
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17.1.2 Capacitação de Profissionais
No dia 16 de maio de 2018 a Subsecretaria de Atividade Psicossocial promoveu a capacitação
para 100 (cem) facilitadores do Instituto Socio-Cultural Ambiental e Tecnológico de Projeto de
Economia Solidaria (Instituto IPÊS), instituto responsável pela abordagem social da SEDES. O órgão
é parceiro desta DPDF no projeto Atenção à População de Rua e no Projeto RenovAção.
O curso de capacitação consistiu em um treinamento para capacitar os profissionais que trabalham na
abordagem social e alinhar o fluxo de atendimentos das pessoas em situação de rua.

17.1.3 I Fórum de Combates as Drogas do Riacho Fundo
A Subsecretária de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do DF, Roberta de Ávila,
ministrou palestra, no dia 20 de junho de 2018, no 1º Fórum informativo sobre o uso de drogas e a
família. Participando a convite do Núcleo de Atividade Psicossocial da Secretaria de Justiça e
Cidadania do DF (NAPS), Roberta de Àvila falou sobre o acompanhamento desenvolvido pela
Subsecretaria de Atividade Psicossocial (SUAP) da DPDF com as famílias de dependentes químicos e
pessoas com transtorno mental. O tema central era “Internação é a solução?” e o evento ocorreu no
auditório da Administração Regional do Riacho Fundo I.
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Matéria do I Fórum de combates as drogas disponível no site: http://www.defensoria.df.gov.br/suap-participa-do-1oforum-informativo-sobre-o-uso-de-drogas-e-a-familia/

17.1.4 Palestra Inteligência Emocional e Comunicação Não-Violenta na CODEPLAN
No dia 11 de outubro de 2018 a Subsecretária de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública
do DF (DPDF), a psicóloga Roberta de Ávila explicou como desenvolver a Inteligência Emocional e
treinar comportamentos de comunicação não-violenta no ambiente de trabalho e nas relações
interpessoais com o objetivo de melhorar a qualidade de vida.
O diretor da DIEPS, Bruno Cruz abriu o evento que contou com a participação dos empregados
da CODEPLAN, representantes da comunidade e, ainda, com a presença da Ouvidora-Geral da DPDF,
Patrícia Almeida. Na oportunidade, Roberta de Ávila reforçou a intenção de estreitar os laços de
cooperação entre a DPDF e a CODEPLAN.

Matéria da Palestra Inteligência Emocional e Comunicação Não- Violenta disponível no site:
http://www.codeplan.df.gov.br/inteligencia-emocional-e-comunicacao-nao-violenta-e-tema-de-palestra-nacodeplan/

17.1.5 O Contexto Feminino e as Várias Formas de Acesso
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No dia 22 de outubro de 2018, na Escola de Assistência Jurídica da DPDF (Easjur) a Subsecretária
de Atividade Psicossocial da DPDF, Roberta de Ávila, a corregedora-geral da DPDF, Elisângela
Santos de Miranda e a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da DPDF, Dulcielly Nóbrega
participaram como mediadoras do seminário intitulado “O Contexto feminino e as várias formas
de assédio”, que abordou Prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho, Desigualdade de
gênero e assédio no trabalho: Estratégias de enfrentamento, e Assédio moral e sexual no trabalho.

Matéria do seminário disponível no site: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2018/outubro/magistrada-do-tjdftpalestra-em-evento-sobre-assedio

17.1.6 Palestra “HIV/AIDS – Prevenção e Acolhimento - O QUE NÓS PRECISAMOS
SABER?”
A Subsecretária de Atividade Psicossocial, Roberta de Ávila, João Geraldo Netto, ativista de
direitos humanos e influenciador digital, Vicky Tavares, presidente da instituição Vida Positiva – que
assiste crianças, adolescentes e jovens que vivem e convivem com HIV/Aids, e Otávio Calile, mestre
em Psicologia (UnB) e Psicanalista, participaram do evento promovido pela Defensoria Pública do
Distrito Federal (DPDF) sobre HIV/AIDS no dia 14 de dezembro de 2018. Em uma de suas falas, a
Subsecretária, falou sobre a importância do evento para aprimorar o protocolo de atendimento da
instituição. “Ficamos muito felizes em propiciar e promover esse encontro, porque vai nos trazer
informações ricas e valorosas para que nós [Defensoria] nos preparemos melhor para receber os
portadores de HIV que estão em sofrimento”.
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Matéria da palestra HIV/AIDS disponível no site: http://www.defensoria.df.gov.br/dpdf-promove-debate-sobre-hivaids/

17.1.7 Maio Verde
A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) promoveu, em comemoração ao Mês da
Defensoria Pública, o Maio Verde. A primeira atividade do mês comemorativo foi o Ciclo de Palestras,
idealizado com foco em temas relevantes para a proteção da família e referentes à psicologia do falso
testemunho, que aconteceu nos dias 6 e 8 de maio de 2019, no auditório da Escola de Assistência
Jurídica da DPDF (Easjur/DPDF). A Subsecretária de Atividade Psicossocial, Roberta de Àvila,
moderou a palestra “Os aspectos socioeconômicos das famílias com rupturas de vínculos” com o
Deputado Distrital Fabio Felix.

Matéria Maio Verde disponível no site http://www.defensoria.df.gov.br/ciclo-de-palestras-abre-programacao-do-maioverde-mes-da-defensoria-publica/
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17.1.8 I Encontro Candango sobre o Pensamento de Donald Winnicot
No dia 15 de junho 2019, a Subsecretaria de Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito
Federal (SUAP/DPDF) promoveu o “I Encontro Candango sobre o Pensamento de Donald Winnicot: “O amor
em Winnicot e a importância da socioafetividade no Direito”. A atividade aconteceu das 9h às 17h, na Escola
de Assistência Jurídica (Easjur), e teve por objetivo promover uma discussão interdisciplinar sobre questões
relacionadas à socioafetividade no Direito, a partir de uma perspectiva humanizada que envolve a Psicologia.

Matéria do encontro disponível no site http://www.defensoria.df.gov.br/suap-e-easjur-promovem-o-i-encontrocandango-sobre-o-pensamento-de-donald-winnicot/

17.1.9 Reportagem para TV JUSTIÇA sobre os 13 anos da LEI MARIA DA PENHA
No dia 07 de agosto de 2019, a Subsecretária de Atividade Psicossocial Roberta de Ávila e algumas
mulheres que participaram do Projeto Renovação – MULHERES, deram uma entrevista para a TV
Justiça sobre Violência Doméstica. Neste dia se comemorava 13 anos que a Lei Maria da Penha foi
instituída e os dados mostravam que, mais de uma década depois, a norma permanece necessária.

Reportagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hf2qzVHj4ng

17.1.10 III Congresso Brasileiro Interdisciplinar das Defensorias Públicas
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Nos dias 28 a 30 de agosto de 2019, a Subsecretária de Atividade Psicossocial da DPDF, Roberta
de Ávila e a Gerente de Atividade Psicossocial Camila Santos participaram do III Congresso de
Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Públicas, evento promovido pela Defensoria Pública do
Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais
(CONDEGE), da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP) e da
Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (FESUDEPERJ), no
qual o Projeto RenovAção foi aprovado pela comissão científica do congresso, para apresentação no
eixo tématico “A articulação com as Políticas Públicas e Educação em Direitos”

17.1.11 Reportagem par a Rádio METRÓPOLES
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No dia 25 de setembro de 2019, Roberta de Ávila, psicóloga e Subsecretária de Atividade
Psicossocial da DPDF, concedeu uma entrevista para a Rádio Metrópoles FM e falou sobre o Projeto
Renovação: “Temos alunos servidores públicos, adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica
e, inclusive, autores de violência doméstica”, exemplifica.

Matéria da reportagem a rádio disponível no site: https://www.metropoles.com/metropoles-fm/dpdf-oferece-cursogratuito-sobre-direitos-basicos-e-saude-mental

17.1.12 Na Defesa do Acesso aos Serviços de Assistência Social
No ano de 2019 foram publicas duas matérias referente as atividades desenvolvidas e os
atendimentos realizados pela Subsecretaria de Atividade Psicossocial – SUAP/DPDF. A Subsecretária
de Atividade Psicossocial, Roberta de Àvila, falou sobre os atendimentos que têm como diretrizes o
acolhimento inicial dos usuários com escuta qualificada, de forma a alcançar a complexidade da
situação vivenciada em cada caso, a fim de dar respostas adequadas de acordo com suas
especificidades, para identificar e garantir o acesso inicialmente de forma extrajudicial, do usuário e
da família aos serviços especializados. As atuações extrajudiciais da Defensoria Pública contribuem
para amenizar o sofrimento psíquico dos usuários e para a pacificação de conflitos, uma vez que as
problemáticas são plurais e suas leituras seguem a mesma lógica; evitando a morosidade da justiça.
Ademais, a SUAP, além dos atendimentos qualificados, executa alguns projetos relevantes para a
DPDF, que corroboram para a sua função social, pensando em prospectivas estratégicas para
enfrentamento de problemas públicos.
Outra publicação a Subsecretária de Atividade Psicossocial informa que a SUAP realiza em
média 500 atendimentos por mês, dentre eles, dezenas de situações que poderiam vir a acarretar
processos judiciais foram solucionadas por meio da assistência psicossocial contínua e integrada
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prestada pelo órgão. Este número confirma a importância do serviço aos assistidos que, desamparados,
encontram na SUAP a esperança e o acolhimento de que tanto necessitam.
Além disso, Roberta de Ávila acrescentou que as demandas da SUAP chegam por meio dos
Núcleos de Assistência Jurídica (NAJ’s) ou durante os mutirões itinerantes de atendimento, nos quais
servidores e defensores identificam o tipo de tratamento que será dado a cada assistido. Os casos
surgem, ainda, por meio de encaminhamentos da Rede (instituições parceiras) ou até de forma
espontânea.

Matéria sobre SUAP disponível no site:

http://www.defensoria.df.gov.br/subsecretaria-de-atividade-psicossocial-da-

defensoria-atende-em-media-500-pessoas-por-mes-mais-da-metade-dos-casos-chegam-de-forma-espontanea/

E

http://www.defensoria.df.gov.br/na-defesa-do-acesso-aos-servicos-de-assistencia-social/

17.1.13 Janeiro Branco
No dia 25 de janeiro de 2019, a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) sediou o ciclo
de palestras sobre saúde mental, uma iniciativa da DPDF, SUAP, do Instituto Kalile e da Escola de
Psicanalise de Brasília, que contou com a participação de Leonardo Abrahão, presidente do Instituto
Janeiro Branco, Valéria Ribeiro, vice-presidente do Instituto Janeiro Branco e o Defensor Dr. Ramiro
Nóbrega Sant’ana, coordenador do Núcleo da Saúde da DPDF. A mediação foi realizada pela
Subsecretária de Atividade Psicossocial, Roberta de Ávila, e pelo psicanalista Flávio Kalile. No dia 26
de janeiro de 2020, as intervenções de saúde mental continuaram no estacionamento 13 do Parque Ana
Lídia Kubitschek – Parque da Cidade, com diversas atividades para o público.
Nesta mesma ocasião, Roberta de Ávila deu uma entrevista para Comunicação da DPDF na
qual ela explicou a importância da campanha para a promoção da saúde mental e falou do Projeto
Atenção à Saúde Mental e Projeto Renovação desenvolvidos pela SUAP e de outras atividades
realizadas pela Subsecretaria.
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Matéria

sobre

Janeiro

Branco

em

2019

disponível

no

site:

http://www.defensoria.df.gov.br/janeiro-branco-saude-mental-foi-tema-deciclo-de-palestras-realizado-pela-dpdf/

e

http://www.defensoria.df.gov.br/janeiro-branco-uma-campanha-em-prol-dasaude-mental/

Em 27 de janeiro de 2020, a Subsecretaria de
Atividade Psicossocial da Defensoria Pública do
Distrito Federal (SUAP/DPDF), em parceria com o
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Instituto Kalile, a Escola de Psicanálise de Brasília, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
DF (Sejus) – com o programa de atendimento de psicologia e de assistência social Pró-Vítima – e o
Centro de Valorização da Vida (CVV), promoveram a ação itinerante Acolhimento Psicossocial: saúde
mental também é saúde. A ação ocorreu na plataforma inferior da Rodoviária do Plano Piloto, aonde
foram distribuídos “abraços grátis” em representatividade ao acolhimento, à escuta, ao amparo
emocional – ferramentas importantes para o desenvolvimento da saúde mental, que é objeto da
Campanha Janeiro Branco. Além disso, foram oferecidos atendimento psicossocial gratuito, com um
espaço de escuta psicanalítica e acolhimento às vítimas de qualquer tipo de violência.

Matéria sobre Janeiro Branco em 2020 disponível no site: http://www.defensoria.df.gov.br/defensoria-publica-distribui-abracos-

na-rodoviaria-do-plano-piloto-em-acao-itinerante-sobre-saude-mental/

Na mesma data, foi realizada a palestra Saúde Mental: perspectivas sociais e acolhimento.
Promovida pela Escola de Psicanálise de Brasília, em parceria com a Subsecretaria de Atividade
Psicossocial da Defensoria Pública do Distrito Federal (SUAP/DPDF), o Instituto Kalile, a Secretaria
de Estado de Justiça e Cidadania do DF (SEJUS) e o Sindicato dos Professores no DF (SINPRO/DF).
Na ocasião, a Subsecretária de Atividade Psicossocial da DPDF, Roberta de Ávila, falou sobre
atendimento humanizado e sobre a saúde dos servidores. De acordo com ela, “a saúde mental é
polissêmica, é multifatorial, ela não é reducionista. E nós precisamos cuidar dela para conseguirmos
ter uma qualidade de vida no trabalho e na vida pessoal, de um modo geral”.
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Matéria sobre Janeiro Branco em 2020 disponível no site: http://www.defensoria.df.gov.br/saude-mental-perspectivas-sociais-eacolhimento-sao-temas-de-palestra/

18.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de trabalho no campo psicossocial é pautado por perspectivas bastante diversas,
inclusive nas esferas da gestão, da administração e do planejamento. Tem fortes implicações pessoais,
relacionadas com a formação crítica, com o engajamento social e político e com a militância pela
transformação social. Dirige-se para o atendimento de necessidades sociais e pessoais de coletivos e
de indivíduos, sobretudo quando realizado na Defensoria Pública do Distrito Federal que prima pela
garantia de direitos dos cidadãos.
O atendimento psicossocial tem como objetivo promover um atendimento especializado,
partindo de uma postura ético-política crítica que se expressa em uma série de atitudes e procedimentos
técnicos que incluem: acolher e dar apoio; escutar; práticas de informação e de orientação; o manejo
da transferência; o encaminhamento; o acompanhamento e o monitoramento; as visitas domiciliares e
institucionais; a construção de trabalho em redes; as palestras e os grupos reflexivos. Tais
procedimentos e ações interventivas se caracterizam por perspectivas construcionistas, críticopolíticas, que abrangem diferentes abordagens psicológicas, socioassistenciais e educacionais,
compondo assim um projeto ou plano de atendimento para cada sujeito que é recepcionado neste
psicossocial (Benelli, 2016).
O encaminhamento designa o ato de orientar, dirigir e incluir um conjunto de ações e
procedimentos técnicos desenvolvidos pelo serviço e também por sua necessária articulação em rede
com outros serviços e/ou programas/projetos de atenção no campo das políticas públicas.
Imprescindível destacar a importância da articulação do trabalho em rede efetiva, concreta,
implicada, com forte integração dos diversos atores que atuam em um mesmo território, para promover
possibilidades de cooperação e trabalho conjunto (como o encaminhamento responsável e monitorado,
o trabalho em rede, o apoio matricial, o planejamento integrado, etc., como formas de intersetorialidade
e de implementação da integralidade), para identificação de problemas/desafios e articulação de lutas
comuns, e particularmente no exercício do controle social (Vasconcelos, 2008).
Considerando que uma das principais ferramentas de trabalho no atendimento psicossocial são
os grupos reflexivos, uma vez que visam potencializar a autonomia pessoal e social, a ampliação da
consciência crítica, a participação mais ampla na vida social, focando no sentimento de pertença e
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inclusão social, além de fortalecer as redes de convivência e de apoio; bem como intervir nas formas
de pensar e estar no mundo de maneira mais compassiva e fraterna, diminuindo em especial a violência
em todas as suas dimensões;
Esta SUAP, por meio do Projeto RenovAÇÃO, cujo macrodesafio consiste na educação em
direitos e na promoção da saúde mental em diversos eixos de atuação, com diferentes segmentos/atores
como pessoas em situação de vulnerabilidade social (Pessoas em Situação de Rua, inclusive os
educadores socias da abordagem social- Instituto Ipês, porta vozes da Revista Traços, reeducandos da
FUNAP; Pessoas com Deficiência- pessoas surdas e/ou com deficiência auditiva; Adolescentes em
Conflito com a Lei – PSC; Servidores Públicos; Mulheres Vítimas de Violência Doméstica; Homens
Autores de Violência Doméstica; fomenta suas intervenções balizadas nas dimensões da
vulnerabilidade , quais sejam individuais, sociais e progmáticas, de forma interseccional, e nos aspectos
saudáveis das pessoas, valorizando o que “elas” podem desenvolver com seus recursos e novas
aprendizagens, estimulando e reforçando o protagonismo dos usuários e beneficiados do Projeto em
tela, uma vez que certamente o resultado produzido possue efeitos psicoeducativos e terapêuticos para
a promoção da qualidade de vida de todos os envolvidos.
O Projeto RenovAÇÃO além de criar um espaço de confiança dentro da própria Defensoria
para diversos segmentos e para os próprios servidores da Casa, estreitando os laços, aproximando-se
dos usuários, pulverizando conhecimento e informações, promovendo a saúde mental, dialogando de
forma interdisciplinar, pluralista e não linear, e, por fim, identifica parceiros e mobiliza alianças entre
diversos atores da Rede de Serviços do DF. Cabe destaque que o Projeto RenovAÇÃO está inscrito no
Prêmio INNOVARE 2020 – Edição XVII.
Ainda nessa esteira, conforme menciona Beauclair (2008), aprender é saber e desenvolver
nossos potenciais para a mudança, visando a alcançar maior flexibilidade para a apreensão das
diferentes situações formais e informais presentes no cotidiano dos atendimentos e nas atividades desta
Casa são fundamentais para alcançar a integralidade, a equidade, a universalidade e a excelência para
toda a população assistida, atribuindo sentido, significado e reconhecimento ao trabalho desempenhado
por todos os servidores, de forma dialógica, complementar e colaborativa.
Assim sendo, estes são os compromissos sociais deste Psicossocial nas políticas públicas, em
consonância com o Conselho Federal de Psicologia, conforme aborda Back, quando direciona que as
práticas precisam apontar alternativas para o fortalecimento de populações em situação de
vulnerabilidade social, assim como para o fortalecimento dos recursos subjetivos para o enfrentamento
das situações de vulnerabilidade social (CFP, 2009. p.9). Por isso, a prática do psicólogo, do assistente
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social, dos defensores públicos e demais servidores desta DPDF devem estar voltada à realidade e às
condições concretas vivenciadas pela população atendida; pensando sempre na importância do diálogo
para evitar a fragmentação dos saberes e problemas e entraves de intervenções isoladas.
À vista disso, verifica-se nesse biênio de gestão, a construção de ações estratégicas interventivas
desta SUAP em seus atendimentos psicossociais e em seus projetos executados, em especial o Projeto
RenovAÇÃO, e na elaboração do Guia da Rede de Serviços aos Vulneráveis do DF, buscando intervir
na realidade social para assegurar a garantia de direitos dos usuários e perseguir a justiça social como
propósito, conforme preconiza Patrícia Hills Collins.
Um dos grandes desafios neste biênio para a SUAP consiste no fato da equipe deste
Psicossocial, em conjunto com os demais Núcleos Jurídicos desta Defensoria, estarem enfrentando
atendimentos em meio a uma pandemia do novo Coronavírus. A preocupação ética em estar em
consonância com as diretrizes da OMS, do CFP, do CFESS, bem como as demais orientações da
FIOCRUZ aos gestores e profissionais que atuam em atendimentos presenciais na pandemia, evidencia
a importância da continuidade dos serviços prestados anterior à pandemia, como acolhimento
psicossocial presencial emergencial e atendimentos nas modalidades de teletrabalho por meio de
teleatendimentos, bem como ações e projetos que promovam a vida, como o Projeto RenovAÇÃO
Homens VIRTUAL, que busca mitigar o sofrimento e as tensões no ambiente familiar, promovendo um espaço de
confiança para evitar a cronificação de problemas sociais e, em especial, diminuir a violência doméstica, bem como
propiciar e assegurar a participação em grupos reflexivos previstos na Lei Nº

11.340 ( Lei Maria da Penha).

Assim sendo, identificamos também a necessidade do fortalecimento da equipe desta SUAP,
para que se possa atender a todas as demandas psicossociais apresentadas à DPDF, e também ampliar
e desenvolver mais ações dentro desta Casa e nos demais espaços possíveis de atuação e intervenção
deste psicossocial no Distrito Federal.
Por fim, o desejo de que a ampliação da consciência crítica e o conhecimento das nossas ações
e intervenções, sejam alcançadas por todos os servidores desta DPDF como um “espaço sociojurídico”
substancialmente importante para as práticas executadas na Defensoria Pública do DF.
Ante o exposto, encaminho o Relatório de Gestão (abril/2018 a abril/2020) à elevada
consideração de Vossa Senhoria para sua análise, colocando-me à disposição para demais
esclarecimentos que se fizerem necessários nesta SUAP/DPDF.
Respeitosamente,
_______________________________________
ROBERTA DE ÁVILA
Psicóloga
Subsecretária SUAP/DPDF
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