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“Garantir Assistência Jurídica integral, 
gratuita, judicial e extrajudicial, aos 
legalmente necessitados, prestando-lhes a 
orientação e a defesa em todos os graus e 
instâncias, de modo coletivo ou individual, 
priorizando a conciliação”. 

(Missão institucional da Defensoria Pública) 
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APRESENTAÇÃO 
 

A Gestão Democrática nos órgãos públicos é um desafio e uma 
diretriz para os Governos Democráticos e Populares. Na tarefa de construção 
desse modelo de gestão, valores como a transparência e a participação são 
marcas significativas das relações internas e externas dos órgãos públicos. 
Esta construção requer um longo e qualificado processo que integre as  
pessoas a esse compromisso, enraizando  uma cultura de disseminação da 
informação, compartilhamento das decisões e do entendimento da importância 
de produzir resultados sociais concretos na vida do povo com o trabalho que 
desenvolvem cotidianamente. 
 

Essas mudanças só poderão ser moldadas pela mão coletiva dos que 
constroem, com seus conhecimentos, energias e desejos, a vida institucional e 
os benefícios sociais que os serviços realizados devem promover.  

 
O Planejamento Estratégico Institucional realizado no ano de 2008 se 

revelou um valioso instrumento, que contribuiu efetivamente para o processo 
de construção participativa de um modelo de gestão democrática que se está 
desenvolvendo e, nessa direção, a Defensoria Pública do Estado do Pará 
realizou um processo participativo, em 3 (três) etapas, de elaboração de seu 
Planejamento para execução até dezembro de 2010. 

 

Tais etapas consideraram: a) a necessidade de refletir sobre a 
situação atual da Defensoria e o trabalho em desenvolvimento para sua 
recondução, a partir da socialização de dados das situações encontradas e de 
avaliações setoriais que pudessem subsidiar a elaboração do plano estratégico, 
a fim de orientar e garantir um atendimento qualificado e o bom uso dos 
recursos públicos; b) a necessidade e a vontade dos dirigentes de promover a 
integração e a participação dos servidores nesse processo de mudanças; e c) a 
orientação metodológica da Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e 
Finanças - SEPOF para a implantação do Planejamento Estratégico Institucional 
e do Plano Tático- Operacional. 

 
Ao longo de todo o processo, foram realizadas na primeira etapa, 

ainda em agosto de 2008, 22 (vinte e duas) reuniões preparatórias de 
consultas e avaliação que prepararam subsídios, mobilizaram e integraram 
equipes envolvendo precisamente 288 (duzentas e oitenta e oito) pessoas, 
entre essas, defensores, servidores e estagiários, que iniciaram as reflexões 
necessárias para a tomada de decisões qualificadas e representativas para o 
processo de elaboração do Plano Estratégico. Nesta etapa, especial destaque 
deve ser dado ao Seminário de Consulta aos Parceiros que obteve a 
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avaliação e contribuições de propostas de 26 (vinte e seis) representantes de 
17 (dezessete) entidades da Sociedade Civil. Importante ressaltar que nesta 
ocasião, a sociedade civil e os parceiros institucionais da Defensoria Pública 
foram convidados a tomar parte do processo de construção do Planejamento 
da Instituição, contribuindo com críticas e sugestões. Duas representantes da 
sociedade civil organizada foram, ainda, eleitas para participarem da segunda 
etapa do processo de Planejamento Estratégico. 

 
A segunda etapa do Planejamento Estratégico, realizada em 

setembro de 2008, consistiu na Oficina de Planejamento Estratégico, 
ocasião em que, durante três dias, todos os Diretores e Coordenadores da 
Instituição, além dos Órgãos da Administração Superior, construíram as bases 
do Planejamento, elegendo a missão, os valores, as áreas estratégicas de 
atuação, entre outros pilares do Plano, tendo como produto o Plano Estratégico 
Institucional. 

 
A terceira etapa do Planejamento, que consistiu no Planejamento 

Tático da Instituição, por sua vez, foi orientada pelo produto das duas etapas 
anteriores. Esta etapa do processo, realizada no mês de novembro de 2008, 
congregou os Diretores, Coordenadores e Gerentes da Instituição, além dos 
órgãos da Administração Superior em 08 (oito) reuniões de trabalho e 01 
(uma) plenária final, nas quais os participantes detalharam as estratégias e 
táticas de cada área estratégica de atuação. Esta última etapa contemplou, 
ainda, o mapeamento das atividades rotineiras ou processos organizacionais 
desenvolvidos por cada unidade gestora, a fim de aprofundar o conhecimento 
da organização da Instituição, para sua melhoria e otimização dos serviços 
prestados. 

 
No presente Relatório, os instrumentos de gestão elaborados no 

processo – o Planejamento Estratégico Institucional e o Plano Tático são 
expostos em detalhes, a fim de possibilitar a fiel execução do Plano pelos 
gestores da Instituição e o acompanhamento por todos os membros, 
servidores, usuários e sociedade em geral. Ressalte-se que será dada ampla 
divulgação a este Relatório, que será disponibilizado em sua integralidade no 
sítio da Defensoria Pública do Estado do Pará na rede mundial de 
computadores. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  

• Elaborar o planejamento estratégico institucional e o Plano Tático de 

forma participativa; 

• Realizar exercícios de reflexão compartilhada de temas relevantes; 

• Ambientar a Instituição para implantação de um processo de reflexão 

contínua sobre estratégias de gestão; 

• Desenvolver visão sistêmica institucional buscando a integração entre as 

unidades gestoras; 

 

 

METODOLOGIA 
 

As atividades de todo o processo de Planejamento Estratégico 

Institucional foram desenvolvidas segundo a orientação metodológica da 

Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF para a 

implantação do Planejamento Estratégico Institucional e do Plano Tático- 

Operacional.  

As reuniões preparatórias e a Oficina de Planejamento Estratégico se 

realizaram com a utilização de técnicas de perguntas e visualização de 

respostas em cartelas, jogos de interação grupal e outros.  

Todas as proposições deliberadas nos Planos Estratégico e Tático, a 

seguir descritas, foram decorrentes da avaliação que os participantes 

realizaram dos produtos das reuniões de consultas e seminário de diálogo com 

os parceiros, conforme relatórios específicos de cada um dos 23 (vinte e três) 

eventos e de suas convicções individuais, debatidas com os demais 

participantes.      
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PLANO  ESTRATÉGICO  INSTITUCIONAL 
 

 
Missão 
 
Garantir Assistência Jurídica integral, gratuita, judicial e extrajudicial, aos 
legalmente necessitados, prestando-lhes a orientação e a defesa em todos os 
graus e instâncias, de modo coletivo ou individual, priorizando a conciliação. 
 

Grupos de interesse 
 

• Sociedade em Geral. 
• Legalmente Necessitados. 
• Sociedade Civil Organizada. 
• Estado. 

 
  

Valores 
 
 
Democracia 

 
Atuar de modo descentralizado participativo e 
transparente. 

 
Qualidade 

 
Atender a expectativa do(a) assistido(a) com 
profissionalismo e eficiência. 

 
Solidariedade 

 
Compartilhar dificuldades e unir esforços para superá-
las. 

 
Independência 

 
Não se sujeitar às ingerências que possam prejudicar a 
execução da missão institucional. 

 
Compromisso 

 
Comprometimento com a missão institucional e função 
desempenhada. 

 
Respeito à 
dignidade da 
pessoa humana 

 
Promover a igualdade material através do atendimento 
sem discriminação de raça, cor, sexo e orientação 
sexual. 
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Respeito à 
hierarquia 
dministrativa 

 
 
Não suprimir instâncias. 

 

Análise Estratégica 
 
 
I - ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO 

 
OPORTUNIDADES 

 
 
Maior sensibilidade do Legislativo quanto à essencialidade da DP, o que   
proporciona maior orçamento e valorização (estrutura, concurso, etc). 
 
Reconhecimento do Projeto “Pai Legal” pela ONU, proporcionando a 
captação de recursos para a implementação da ação de reconhecimento 
espontâneo de paternidade. 
 
Reconhecimento pelo Poder Judiciário da essencialidade do órgão à função 
Jurisdicional do Estado. 
 
Governo Federal comprometido com os valores da instituição, 
proporcionando convênios e parcerias que fortalecem a implementação de 
ações finalísticas. 
 
Governo Estadual comprometido com a autonomia administrativa e 
financeira, o que possibilitará o aumento do percentual orçamentário,  
modernização administrativa e parcerias. 
 
Possibilidade de articulações a partir do FSM 2009. 
 
Maior interação de países da América do Sul e fortalecimento da visão 
progressista. 
 
Fortalecimento do Movimento Internacional de Direitos Humanos.  
 
Existência de demanda reprimida de ações de apoio a Sociedade Civil 
 
 
Total=  09  
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AMEAÇAS 
 

 
ADPEP, que atua em favor de um pequeno grupo, em detrimento da classe 
e contra os interesses da instituição. 
 
A sociedade acredita que a ADPEP está atuando em nome da Defensoria. 
 
O não reconhecimento da autonomia da Defensoria Pública por parte do 
Poder Judiciário, MP, OAB, PGE e demais autoridades, que resulta em falta 
de respeito e desvalorização da carreira. 
 
PEC 144 que visa retirar avanços conquistados pela EC 45. 
 
Instalação de falsas Defensorias Públicas municipais, resultando na 
usurpação das nossas funções. 
 
A não previsão na LDO de um percentual orçamentário adequado ao 
cumprimento da missão institucional em todo o estado. 
 
O retorno dos advogados temporários, que inviabilizaria a execução do 
orçamento, pois não há dinheiro que possa remunerá-los sem prejudicar 
os investimentos. 
 
Falta de definição para propositura de leis, o que nos torna dependentes 
do executivo para o encaminhamento de projetos para o legislativo. 
 
Falta de adequação da Constituição Estadual as nossas garantias e 
prerrogativas como foro privilegiado, sala da DP nos fóruns, porte de arma 
etc. 
 
Disputas de espaços entre instituições. 
 

 
Total = 09 
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II - ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 

                                                          
                          FORÇAS 
 

 
Convergência de todos sobre as necessidades da DP 
 
Interiorização do NAECA  
 
Interiorização das Defensorias Agrárias 
 
Evolução e Desenvolvimento Institucional. 
 
Decisões participativas.  
 
Orgulho de ser Defensor Público e Servidor da DP. 
 
Qualidade técnica dos membros da Defensoria. 
 
Descentralização do Atendimento em Núcleos. 
 
Aumento no orçamento de 2009 em relação a 2008. 
 
Alcance social. 
 
Estágio Supervisionado. 
 
Defensor Geral eleito, respeitando a vontade da carreira.  
 
Enfretamento direto das ameaças. 
 
Projetos Sociais: Balcão, Pai Legal, NAECA, NMA, NACRI, Central de 
Execução, Central de Flagrantes, NDDH, NAEM. 
 
Novos servidores e defensores concursados. 
 
Parcerias com órgãos e instituições. 
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Núcleos Especializados. 
 
Autonomia financeira, Funcional e Administrativa. 
 
Serviço Interdisciplinar do NAECA 
 
Equipe Integrada do NAECA 
 
Reaparelhamento das DPs do Interior 
 
Esperança dos servidores por dias melhores 
 
Projeto de Lei que aumenta salários de defensores e servidores. 
 
  Total =   23 
 

                      
                       FRAQUEZAS 
 

 
Baixos Salários. 
 
Funções Mal Definidas. 
 
Falta de Segurança Institucional. 
 
Política de Designações sem critérios objetivos 
 
Ultra Especialização dos Serviços 
 
Atendimento relativamente desumanizado. 
 
Falta de união da categoria 
 
Inoperância do centro de estudos 
 
Falta de regulamento dos procedimentos internos. 
 
Reuniões restritas do Conselho Superior da Defensoria Pública. 
 
Número pequeno de cargos na Entrância Especial 
 
Rodízio no acompanhamento dos processos assistidos pelos defensores. 
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Não há um sistema integrado de informações. 

 
Qualificação funcional deficiente. 
 
Falta de valorização de servidores. 
 
Indefinição da situação dos Temporários. 
 
Déficit de equipamentos e material de expediente. 
 
Falta de Normatização pelo Conselho Superior da Defensoria Pública 
 
Frota Oficial Deficitária. 
 
Falta de estrutura física (prédios e móveis) 
 
Servidores concentrados na capital 
 
Estagiários sem remuneração no interior.  
 
Marketing Institucional Deficiente 
 
Ausência de ações conjuntas envolvendo todas as Defensorias e todos os 
defensores, simultaneamente. 
 
Falta de Integração e comunicação entre órgãos da Defensoria. 
 
  Total = 25  

 
 
 
Posicionamento Institucional 
 
 

 
Análise do ambiente externo 

Oportunidades Ameaças 
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Potencialidades de 
Atuação Ofensiva 

Capacidade 
Defensiva 

P
on
to
s 

Fr
a
co
s Debilidade de Ação 

Ofensiva 
Vulnerabilidade 

 

 
 

A análise dos diferentes cenários (pontos fortes e fracos da análise 

do ambiente interno; e oportunidades e ameaças da análise do ambiente 

externo) aponta muitos caminhos a seguir e demonstra que a Defensoria 

Pública do Estado do Pará encontra-se no quadrante de “Potencialidades de 

Atuação Ofensiva”, considerando-se suas forças são capazes de capturar as 

oportunidades existentes e atuar concretamente na anulação e neutralização 

das ameaças e supressão das fraquezas atuais. 

Seu corpo dirigente, convergente nas concepções e no compromisso 

de atuar para o fortalecimento da Instituição e na valorização de seu corpo 

funcional, tem condições concretas de conduzir a realização da missão 

institucional e de um Plano Estratégico que modifique as situações atuais. 

 
Visão de futuro 
 
 
 
Instituição autônoma, independente, valorizada, eficiente, transparente, 
moderna, com excelência no atendimento, gestão democrática e 
visibilidade em todo o estado do Pará. 
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Áreas Estratégicas de Atuação (AEA) 
 
 
 
AEA 1: Cível 

 
AEA 2: Penal  
 
AEA 3: Família 
 
AEA 4: Direitos Coletivos 
 
AEA 5: Desenvolvimento de Ações Especializadas e Preferenciais 
 
 
 

 
Objetivos Estratégicos por Áreas Estratégicas de Atuação (AEA) 
 
 
 
AEA 1: Atendimento humanizado e ampliado. 

 
AEA 2: Assistência jurídica integral e eficiente na área penal. 
 
AEA 3: Aumentar a eficiência do atendimento. 
             
AEA 4: Atuação ampla e eficaz nas questões coletivas. 
 
AEA 5: Fortalecer e ampliar as ações especializadas e  
           preferenciais, levando o direito a assistência jurídica  
           especializada ao maior número de municípios paraenses. 
 
 
 

Matrizes Estratégicas de Atuação  
 

 

Neste momento do plano, foram detalhadas as estratégias a serem 

traçadas para o alcance dos objetivos de cada uma das cinco Áreas 

Estratégicas de Atuação, além das metas, do prazo e dos responsáveis por 
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cada estratégia. Foi detalhada ainda uma sexta matriz – a Matriz de 

Oportunidade de Melhorias (MOM), definindo estratégias para superação de 

cada uma das fraquezas apontadas por ocasião da análise do ambiente 

interno. 

 

A exposição das referidas estratégias será feita adiante no presente 

relatório, em conjunto com as táticas, definidas na terceira etapa - Plano 

Tático. Importante ressaltar que, ainda neste momento, foram definidos os 

Coordenadores de cada Matriz Estratégica de Atuação. 

 
 
 
 
 

PLANO  TÁTICO 
 
 

Este produto procurou, fundamentalmente, o alinhamento dos três 

níveis do planejamento, estratégico, tático e operacional, de forma a traduzir a 

missão e a visão da Organização em estratégias, dentro de um compreensivo 

conjunto de táticas e processos organizacionais, que resultem em ação e 

resultados concretos.  

 

A seguir será apresentado o detalhamento das Matrizes Estratégicas 

de Atuação do Plano Estratégico com o seu conjunto de táticas identificadas. 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 1: CÍVEL                                        RESPONSÁVEL : Antonio Carlos  Andrade Monteiro 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Atendimento humanizado e ampliado. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL RECURSO 
A1E01.Fomentar a 
produtividade e qualidade 
no atendimento pelos 
defensores públicos e 
servidores. 

Plano de ação 
e atividades. 

 Agilizar 
atendimento     
Otimizar pessoal 

out/2008       
a jun/2009 

Corregedoria    

01- Propor e aprovar Relatório 
de Atividades (padrão) em 
conjunto com Diretorias 
Metropolitana e Interior.  

Relatório de 
Atividades 
(padrão) 
elaborado 

  

jan a mar/09 

Corregedoria    

02- Uniformizar e regulamentar  
dados coletados.  

Resolução do 
CSDP 

  
jan a mar/09 

Corregedoria    

03-Realizar Correições 
Ordinárias e/ou 
Extraordinárias. 

Cronograma de 
Correições 
elaborado 

  
jan a dez/09 

Corregedoria    

04-Acompanhar e Avaliar 
Estágio Probatório.   

Cronograma   
jan a dez/09 

Corregedoria    

A1E02. Agilizar petições Central de 
petições 

Agilizar trâmites 
e prazos 

out/2008        
a ago/2009 

Marialva, 
Portela e 
Antonio 
Manoel 

  

2.1. Realizar reunião com a 
Coordenação de informática 
com o fim de obter um 
programa  que facilite a 
confecção de um padrão de 
petição eletrônica que possa 
ser utilizada por todos os 
defensores nas ações judiciais 
e extrajudiciais de rotina 

    
nov/2008 a 
abr/2009 Portela 50 

2.2. Realizar reunião com os 
coordenadores de Núcleos 

    fev/2009 Portela e 
Antonio Manoel 

500 

2.3. Criar comissão de 
padronização de petições 

    dez/2008 A.Cardoso - 

2.4. Publicar Portaria     dez/2008 Gabinete 15 

2.5. Designar 
Defensor/servidores/estagiários 
para alimentar o sistema 
eletrônico de padrão de petição 
e providenciar estrutura para 
esta atividade. 

    abr/09 
Diretor 
Metropolitano   

2.6. Possibilitar o 
peticionamento eletrônico aos 
Tribunas Superiores por meio 
do Sistema de Chaves Públicas 

Acesso a justiça   jun/09 Bruno Braga R$20.000,00 

A1E03. Modernizar 
Sistemas de Informática e 
Comunicação. 

Compra de 
central 
(servidores); 
Treinamento 
de Pessoal 

Intranet, 
Internet, Jornal 
eletrônico, Radio 
Interna. 

Out/2008 a 
Dez/09 

Felipe e 
Marcus 
Vinicius 
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3.1. Elaborar Plano de 
Estruturação de 
Telecomunicações (Interna e 
Externa). 

    jan/09 a jun/09 Marcus Vinicius   

3.2. Implementar Plano Diretor 
de Informática.     

nov/2008 a 
dez/2009 Felipe   

3.2.1.        Padronização dos 
Equipamentos de Informática.     

nov/2008 a 
dez/2009 

Felipe 

  

3.2.2.        Aquisição de 
Licenças de Softwares e 
Formação do grupo de Estudos 
de Software Livre. 

      

3.2.3.        Desenvolvimento 
do Sistema Integrado de 
informações. 

      

3.2.4.        Reformulação e 
Modernização da Infra-
estrutura de rede. 

      

3.2.5.        Adequação do NTI 
em um melhor Ambiente de 
Trabalho. 

      

3.2.6.        Trabalhar uma 
política de aceitabilidade a 
mudanças por parte dos 
usuários. 

      

3.2.7.        Elaborar uma 
política de logística para o NTI 
(Transportes de 
equipamentos). 

      

3.2.8.        Elaboração de 
uma Política de contratação de 
Pessoal. 

      

A1E04. Modernizar 
Secretaria Geral 

Instalação do 
arquivo 
eletrônico 
(digitalização 
de 
documentos) 

Celeridade e 
eficiência de 
acompanhamento 
processual e 
economia de 
recursos 

Jan a Dez/09 Marcus 
Vinicius 

  

4.1. Elaborar projeto executivo 
para a compra de sistema e 
equipamento para a instalação 
de arquivo eletrônico 

    
jan/2009 a 
jun/2009 

Antonio Carlos 
Monteiro e 
Rossivagner 

100 

4.2. Verificar no NUPLAN a 
dotação orçamentária 
disponível 

    jan/2009 NUPLAN 100 

4.3. Realizar a compra de 
sistema de arquivo eletrônico 
para a Defensoria 
metropolitana, que possa ser 
utilizada por toda a Defensoria 
do Estado 

    jul a dez/2009 Dr.Marcus 5.000,00 

4.4. Instalar os equipamentos 
e o sistema de arquivo 
eletrônico. 

    dez/2009 Marcus 200.000,00 

A1E05. Regulamentar a 
integração e vinculação dos 
núcleos distintos e 
especializados na área cível 

Regulamento 
pelo CSDP 

Uniformização 
dos 
procedimentos 
da atividade cível 

Out/08 a 
Jun/09 Portela   
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5.1.Reunião com os 
coordenadores de Núcleos 

    30/12/2008 Portela 100 

5.2.Projeto de Resolução 
regulamentando a integração e 
a vinculação dos núcleos de 
bairros e dos especializados 
por atividade fim dentro da 
área de atuação cível enviado 
ao Defensor público geral e 
Presidente do CSDP 

    15/02/2009 Portela 100 

5.3.Projeto de Resolução 
aprovado pelo CSDP     30/04/2009 A. Cardoso 100 

5.4.Publicação da Resolução     10/05/2009 Lidea 15 

5.5. Divulgação através de 
cartilhas, folders, cartazes, 
filipêtas, meio eletrônico, etc... 

    15/06/2009 Comunicação 5.000,00 

A1E06Fomentar a 
orientação jurídica 

Programa 
para 
divulgação de 
direitos 
básicos 

Potencializar a 
orientação 
jurídica  

Jan a Jun/09 
Antonio 
Carlos e 
Rossivagner 

  

6.1.Reunião com os 
coordenadores de Núcleos     30/01/2009 

Portela e 
Antonio Manoel 100 

6.2.Elaboração de minuta de 
ato normativo contendo a 
maioria dos tipos de ações 
especificando os direitos do 
cidadão e a referida 
documentação mínima 
necessária a propositura de 
ação  

    15/02/2009 
Portela e 
Antonio Manoel 100 

6.3.Divulgação através de 
cartilhas, folders, cartazes, 
filipêtas, meio eletrônico, 
jornais, TVs e Rádios, etc. 

    15/06/2009 Comunicação 200.000,00 

6.4. Promover, em cada Núcleo 
Regional, palestras/cursos para 
orientação quanto aos direitos 
e divulgação dos serviços 
prestados pela Defensoria 

    
trimestralmente 
a partir de 
jan/09 

Coordenador de 
cada Núcleo   

6.5. Dotar os Núcleos 
Regionais de meios (datashow, 
microfone, caixa de som, 
material de expediente, toalha, 
etc) para viabilizar a orientação 
jurídica. 

    até Jul/09 Marcus Vinicius   
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA2: PENAL                                                        RESPONSÁVEL: Antonio Carlos Monteiro 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assistência jurídica integral e eficiente na área penal. 

ESTRATÉGIAS PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL RECURSO 

A2E01. Implantar 
e regulamentar o 
plantão criminal e 
a visita carcerária 

Ato Normativo.   

Atendimento as causas 
penais urgentes fora 
do horário do 
expediente. 

Plantão: 
10/08 a 03/09 

Antonio Carlos 
Monteiro e 
Rossivagner 

  

  

Veículos na capital 
e nas regionais com 
motoristas e 
Celulares. 

05 veículos na capital 
e 1 para cada regional, 
celulares e motoristas 

Material: 
10/08 a 06/09 

Marcus Vinicius   

1.1. Locar veículos     

out/08 a Jun/09 Marcus Vinicius 

  
1.2. Adquirir 
veículos       

1.3. Contratar 
motoristas       

1.4. Realizar 
contrato de 
combustível 

      

1.5. Realizar 
contrato de seguro 
de veículos 

      

1.6. Realizar 
contrato de 
manutenção dos 
veículos próprios 

      

1.7. Propor a 
Alteração na Lei 
Complementar para 
incluir mais cargos 
de motorista 

      

1.8. Adquirir espaço 
para garagem dos 
veículos 

      

1.9. Regularizar  ou 
licitar  contrato de 
plano corporativo de 
celulares 

      

1.10 - Realização do 
sistema de rodízios 
entre defensores, 
servidores e 
motoristas  

Veículos na capital e 
nas regionais com 
motoristas.              
Instrução Normativa 
e Portaria 

05 veículos na capital e 1 
para cada regional, 
celulares e motoristas. 
Regulamentação 

 01/09 
Material: Marcus, 
Antonio Cardoso 
e Bruno Braga 

R$ 0 

1.11. Lotação de 
novos servidores no 
Nacri 

Decreto e Portaria 3 novos servidores mar/09 Antonio Cardoso R$ 0 

1.12. Propor Estudo 
para a criação de 
sistema de 
compensação aos 
integrantes do 
plantão 

Estudo   fev/09 Antonio Cardoso 
e Laura Fragoso 

R$ 0 
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1.13. Utilização de 
servidores e 
motoristas de 
outros Núcleos da 
DPPA para 
integrarem o 
Plantão 

Instrução Normativa princípio da unidade fev/09 Antonio Cardoso 
e Laura Fragoso 

R$ 0 

1.14.Dar 
publicidade ao 
funcionamento do 
Plantão aos Órgãos 
Públicos em Geral 

Banners, Ofícios Publicidade fev/09 
Gabinete e 
Assessoria 
Imprensa 

R$ 
1.000,00 

A2E02. 
Integração com 
os dados da 
SUSIPE,TJE, MP e 
polícias (SEGUP, 
SAP e SCP) 

Permissão e acesso 
a INFOPEN e 
INFOSEG (sistemas 
de informação). 

Democratização das 
informações e dados  
Otimização trabalho 

Set/2008  a 
Mar/2009 

Antônio  
Cardoso    

A2E03. 
Regulamentar a 
atuação do 
defensor público 
nas causas 
criminais em que 
haja advogado 
particular 
habilitado nos 
autos 

Regulamentação 
pelo Conselho 
Superior 

Uniformização de 
procedimentos do 
defensor nas citadas 
situações  

Set/2008  a 
Mar/2009 

Laura 
(corregedora) 

  

3.1Discutir  com a 
OAB 

Reunião com a 
Presidente da OAB   jan/09 Antonio Cardoso   

3.2.Discutir em 
conjunto com as 
Diretorias 
Metropolitana e do 
Interior, proposta a 
ser apresentada ao 
CSDP para 
aprovação e 
regulamentação da 
matéria. 

Proposta Elaborada  a 
ser encaminhada ao 
CSDP. 

  Jan a jun/09 
Laura 
(corregedora)   

A2E04. Expandir 
para o interior o 
atendimento 
criminal em 
centrais feito na 
capital 

Novos NACRIS 
criados em cidades 
do interior 

Implantar,no mínimo, 
03 novos NACRIS em 
municípios com grande 
demanda criminal 

out/08 a 
Dez/10 Antonio Manoel   

4.1.Criação de 
Comissão para 
estudo de quais 
municípios, de 
acordo com a 
necessidade e 
viabilidade, serão 
implementação os 
NACRIS 

    jan/09 ACardoso   

4.2. Estruturar os 
NACRIS que forem 
criados nos 
municípios 
identificados pela 
Comissão 

    dez/09 
Marcus Vinicius e 
Rossivagner   
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4.3.Realização de 
convênios com o 
governo federal, 
estadual e municipal 
que viabilizem 
repasse de recursos 
materiais (veículo e 
material de 
expediente) e 
humanos (equipe 
interdisciplinar 
CAPACITADA) para 
implantação dos 
NACRIS nos 
municípios de 
grande demanda. 

    até Dez/10 

Luciana e 
Coordenadores 
de Núcleos 
Regionais 

  

4.4.Divulgação das 
atividades 
desenvolvidas pelos 
núcleos em 
atividade, como 
forma de 
demonstrar a 
qualidade do 
trabalho, com o 
objetivo de obter 
convênios 

    até Jun/09 
Coordenadores  
das centrais do 
NACRI Belém 

  

4.5.Edição pelo 
Conselho superior 
de Resolução 
criando os NACRIS 
nos municípios 
indicados pela 
Comissão de Estudo 

    jun/09 ACardoso (CSDP)   

A2E05. Criar 
equipe 
multidisciplinar 
para o NACRI 

Lotação de 
profissionais da 
área. 

Realização de estudos 
psicossociais do 
assistido e sua família  

mar/09 
Antonio 
Cardoso   

5.1. Lotar 
servidores no NACRI 
após nomeação pela 
Governadora 

  
O2 Psicólogos, 02 
Assistentes Sociais e 02 
Pedagogos 

mar/09 Antonio Cardoso   

5.2. Adequar espaço 
físico do NACRI     

até mar/09, 
prioritariamente. Marcus Vinicius   

A2E06. 
Simplificação das 
peças processuais 

Banco de petições. 
Obter celeridade na 
confecção das 
manifestações 

jun/09 

Marialva   
Curso de técnica de 
redação de peças 
processuais 

  jun/09 

6.1.Criação de 
comitê técnico para 
selecionar peças-
padrão 

    jan/09 Vladimir 

  

6.2.Desenvolver 
solução de 
informática para 
facilitar o acesso 
das peças-padrão 

    mar/09 Vladimir/Felipe 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

Matrizes Estratégicas de Atuação 

ÁREA 3:FAMÍLIA                                          RESPONSÁVEL: Portela (capital) e Antonio Manoel (interior) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aumentar a eficiência do atendimento. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL RECURSO 

A3E01. Gestão 
racional de demanda 

Sistematização da 
triagem c/ serv. 
Qualificado 

 Otimização do 
tempo do servidor 
público 

jan a 
maio/09 Vladimir   

    

 Celeridade e 
eficiência no 
atendimento ao 
assistido 

      

1.1. Implantar painel 
eletrônico em todos os 
núcleos de maior 
demanda 

    
jan a 
maio/09 Marcus Vinicius   

1.2. Implantar sistema 
integrado de triagem 

    mai/09 Felipe   

1.3. Capacitar de forma 
permanente os 
servidores responsáveis 
pela triagem 

     a partir de 
Jan/09 Marialva   

1.4. Apresentar 
relatório com sugestões 
dos Núcleos Regionais 
(boas práticas) para 
racionalizar a demanda 
do atendimento 

    jan/09 Coordenadores 
das Regionais 

  

A3E02. Simplificação 
das peças 
processuais 

Banco de petições. 
Obter celeridade 
na confecção das 
manifestações. 

jun/09 Dra. Marialva 
Santos 

  

  
Curso de técnica de 
redação de peças 
processuais 

  jun/09     

2.1.Criação de comitê 
técnico para selecionar 
peças-padrão 

    jan/09 Vladimir 
  

2.2.Desenvolver solução 
de informática para 
facilitar o acesso das 
peças-padrão 

    mar/09 Vladimir/Felipe 

  

A3E03. Promover 
atendimento 
personalizado de 
qualidade 

Equipes 
interdisciplinares 

Ampliar o 
atendimento 
psicossociais em 
todas as regiões 

 Out / 08 
a Jul/10 

Antônio 
Manoel Dias 

  

3.1.Investir no 
aprimoramento do 
Defensor e servidores 

    Jan/09 a 
Dez/10 

   Marialva 
  

3.2.Convenio com 
Municípios e demais 
entes federativos para 
cessao de profissionais 
qualificados para 
auxiliar a Defensoria 
Pública 

    até Jul/09 Luciana e 
Coordenadores 
das Regionais 
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3.3. Capacitação técnica 
do pessoal de apoio 

    Jan/09 a 
Dez/10 

Marialva 
  

A3E04. Priorizar a 
solução extrajudicial 
dos conflitos 

Acordos 
extrajudiciais  

Aumento do nº de 
acordos 

 Out /08 a 
Dez/10 

Corregedoria   

4.1 - Capacitar os 
Defensores Públicos em 
técnicas de mediação 

    ago/09 Marialva   

4.2. Incluir no Manual 
de Procedimentos a 
priorização da tentativa 
de conciliação 

    jul/09 Alira   

4.3. Realizar contrato 
com o Correio para 
viabilizar a entrega das 
convocações para a 
conciliação 

    Jan a 
Jun/09 Marcus Vinicius   

A3E06. Criar novas 
iniciativas 
especializadas e 
fortalecer as 
existentes 

Programa de 
Reconhecimento 
Voluntário de 
Paternidade 

Aumento do nº de 
acordos 
  

 Out /09 a 
Dez/10 
  

Luciana 
(Convênios / 
Captação de 
recursos) 
  

  
  

 Outras ações 
especiais 

6.1.Pesquisar 
programas do Governo 
Federal que viabilize o 
reconhecimento de 
paternidade 

    jan/09 Luciana Lima 
  
  
  
  

6.2.Elaborar minuta de 
projeto propondo a 
criação de programa de 
valorização do 
reconhecimento 
voluntário de 
paternidade,  
encaminhando-o a 
Secretaria ou Ministério 
competente. 

    jan/09 Luciana Lima 

  

6.3. Realizar a semana 
do acordo  extrajudicial 
na Defensoria 

    Jan a 
Dez/09 

Luciana Lima 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 4: DIREITOS COLETIVOS                                                 RESPONSÁVEL: Márcio Cruz 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Atuação ampla e eficaz nas questões coletivas . 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL RECURSO 

A4E01. Realizar 
uma avaliação da 
atuação em todo o 
Estado 

Relatório 
circunstanciado 
da atuação 

Instrumento que 
justifique a 
atuação 
especifica nessa 
área 

 Set/08  a 
Jul/09         Márcio Cruz 

  
1.1 - Ampliação da 
atribuição do NDDH 
para atuar também 
em demandas 
coletivas em geral. 

Resolução do 
CSDP   abr/09 Márcio Cruz 

  

A4E02. Criar um 
programa de 
atuação em causas 
coletivas 

Programa de 
atuação em 
causas 
coletivas 
implantadas 

Garantir 
assistência 
jurídica 
especializada em 
questões 
coletivas  

Jan a Jun/09 Márcio Cruz 

  

Ação integrada 

Integração das 
demandas 
coletivas em 
parceria com 
todos os grupos 
e núcleos 
especializados 

 Jan a Dez/09 Márcio Cruz 

  
2.1. Realizar    
levantamento 
periódico de 
demandas entre os 
órgãos da DM e DI 
para definição da 
atuação. 

Relatório de 
demandas e 
reuniões para 
troca de 
informações e 
experiências  

  A partir de Fev/09 Márcio Cruz 

  
A4E03. Manter e 
estabelecer 
parcerias com 
entidades públicas e 
privadas  

Termos de 
cooperação 
convênios  

Obtenção de 
recursos 
humanos e 
financeiros  

 set / 09 a 
Jun/10 Luciana 

  
A4E04. Capacitação 
técnica de 
defensores e 
servidores para o 
trato relativo a 
atuação em Direitos 
Coletivos 

Cursos, 
material 
didático, 
impresso e 
internet 

100% dos 
profissionais 
envolvidos, 
habilitados para 
prestação 
eficiente dos 
serviços  

mar /09    a 
Jun/10  Marialva (MOM) 

  

A4E05. Promover a 
orientação e difusão 
de direitos e 
deveres ligados às 
demandas. 

Audiências 
públicas, 
palestras, T.A. 
Cs e A. C. Ps 

Promoção da 
cidadania e 
maior 
visibilidade e 
divulgação da 
atuação da 
Defensoria 
Pública 

mar /09 a 
Jun/10 

Márcio Cruz 
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A4E06. Viabilizar a 
apresentação do 
projeto no fórum 
social mundial em 
2009 

Palestra e/ou 
comunicação 
formal no 
F.S.M. 2009 

Divulgação da D. 
P. P. A. em 
âmbito nacional 
e internacional. 

Set / 08 a 
Jan/09 

Antônio Cardoso 

  
6.1 - Realizar 
inscrição da DPPA no 
FSM para exposição 
dos serviços da 
Defensoria 

    dez/08 Alexandre 

  

A4E07. 
Simplificação das 
peças processuais 

Banco de 
petições. 

Obter celeridade 
na confecção 
das 
manifestações 

Out/08 a 
Jun/09 Marialva Santos 

  
  

Curso de 
técnica de 
redação de 
peças 
processuais 

7.1.Criação de comitê 
técnico para 
selecionar peças-
padrão 

    jan/09 Vladimir 

  
7.2.Desenvolver 
solução de informática 
para facilitar o acesso 
das peças-padrão 

    mar/09 Vladimir/Felipe 
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

Matrizes Estratégicas de Atuação 

AEA 5: Desenvolvimento de ações especializadas e preferenciais         RESPONSÁVEL : Antonio Cardoso 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  Fortalecer e ampliar as ações especializadas e preferenciais, levando o direito  e a 
assistência jurídica especializada ao maior número de municípios paraenses. 

ESTRATÉGIA PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL RECURSO 

A5E01. Fortalecer e 
ampliar os núcleos 
que executam as 
ações especializadas 
e preferenciais 

Todos os núcleos 
munidos de equipe 
interdisciplinar de 
acordo com sua 
finalidade 

  Out/08 a 
Dez/10 

Antônio Manoel   

1.1. Fazer gestão junto 
ao MDA, a fim de que 
seja concluído, ainda em 
2008, o convenio 
existente para 
estruturar e fortalecer 
as Defensorias Agrárias, 
com repasse de recursos 
do Governo Federal 

  
As cinco defensorias 
agrárias fortalecidas e 
estruturadas 

Dez/08 a 
Dez/2010 

Luciana e 
Rossivagner 

  

1.1 Criar novos NAECAS     02 (dois) novos 
NAECAS. 

Out/08 a Fev/09 Luciana e Nádia   

1.1.1. Criação de 01 
(um) novo NAECA no 
Município de 
Paragominas 

  
NAECA de 
Paragominas já 
implantado 

out/08 Nádia Bentes   

1.1.2. Criação de 01 
(um) novo NAECA no 
Município de Breves 

    

Dez/08 a Fev/09 

Nádia Bentes   

1.1.2.1. Designação do 
Defensor     ACardoso   

1.1.2.2.Locação do 
imóvel  

    Marcus Vinicius   

1.1.2.3.Convênio com a 
Prefeitura     ACardoso   

1.1.3. Capacitação das 
equipes técnicas de 
todos os NAECAS 

    Jan/09 a Out/09 Nádia Bentes   

1.1.4. Ampliação do 
atendimento do NAECA 
a área Distrital de 
Icoaraci 

    jul/09 Antonio Carlos 
Monteiro 

  

1.2. Implantar NAEM   
 01 NAEM Na Região 
Metropolitana  fev/09 Luciana e Arlete   

1.2.1. Direcionar os 
equipamentos licitados 
para o Núcleo de 
Jurunas 

    jan/09 Marcus Vinicius   

1.3. Criar serviços de 
referência 
NAECA/NAEM/NDDH. 

Portaria 

Serviços de referência 
criados em 
NAECA/NAEM/NDDH/ANANIN/ 
MA / SANT, RED, ALT, PARG., 
TUC, ABAET, CAST, CAPAN, 
ITAITUBA, PARAUAPEBAS e 
BREVES. 

Jun/09 a Dez/09 ACardoso   
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1.3.0. Realizar cursos de 
aprimoramento dos 
defensores públicos que 
serão referências nos 
municípios com maior 
demanda em tais ações  

    Jun/09 a Dez/09 
Marialva e 
Antonio Manoel   

1.3.1. Designação pelo 
DPG de um Defensor 
Público, de acordo com 
cada ação especializada 
e preferencial, para ser 
referência na matéria 
específica 

    Jun/09 a Dez/09 Antonio Cardoso   

1.3.2.Designação pelo 
DPG de um Defensor 
Público, dentre os 
integrantes de cada 
núcleo (NAECA, NAEM, 
NDDH, DEF. AGRÁRIAS, 
etc), para ser o 
articulador temático do 
Núcleo. 

    Jun/09 a Dez/09 Antonio Cardoso   

1.4. Fortalecimento do 
NDDH (atuação na área 
de negros, LGBT, etc..) 

    mar/09 Marcio Cruz   

1.5. Ampliar a atuação 
das defensorias agrárias 
nas áreas indígenas, 
remanescentes de  
quilombos e direito 
ambiental, referente a 
conflitos coletivos no 
campo.  

    Jan/09 a Dez/10 Rossivagner   

1.5.1. Realizar cursos 
relacionados à matéria, 
buscando aprimorar os 
defensores públicos 
agrários no exercício de 
suas atribuições 

    Jan/09 a Abr/09 Marialva   

1.5.2. Adquirir material 
jurídico afeto a questão 
quilombola e ambiental, 
formando um acervo 
legislativo, doutrinário e 
jurisprudencial que 
possa ser consultado 
pelos Defensores 
Públicos Agrários 

    Jan/09 a Abr/09 Marialva e 
Rossivagner   

1.6. Capacitar equipes 
interdisciplinares  

Equipes 
interdisciplinares 
qualificadas 
(seminários e 
oficinas) 

Milhares de cidadãos 
assistidos por núcleos 
especializados e 
preferenciais 

Jan/09 a Abr/09 Marialva   

A5E02. Compor redes 
de atendimento 
especializado 

Redes criadas em 
cada núcleo 
especializado 
referencial 

Qualificar o 
atendimento 
especializado por 
meio das redes. 

dez/09 
Antônio  
Cardoso   
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A5E03. Divulgar a 
cultura dos direitos 
humanos na 
sociedade 

10 grupos 
vulneráveis 
capacitados 

Capacitação de 
representantes dos 
grupos 
vulnerabilizados no 
tema direitos 
humanos 

Out/08 a 
Outt/09 

Márcio Cruz e 
Marialva 

  

3.1 - Realização de 10 
cursos de capacitação 
para grupos vulneráveis 
atendidos pela DPPA.  

    
Out/08 a 
Outt/09 

Márcio Cruz e 
Marialva   

3.2. Realizar 
capacitação no interior, 
em conjunto com os 
Defensores referência 

    Out/09 a Dez/10 
Márcio Cruz e 
Marialva   

A5E04. Simplificação 
das peças processuais 

Banco de petições. 
Obter celeridade na 
confecção das 
manifestações 

jun/09 Marialva Santos 

  

Curso de técnica 
de redação de 
peças processuais 

  

4.1.Criação de comitê 
técnico para selecionar 
peças-padrão 

    jan/09 Vladimir 
  

4.2.Desenvolver solução 
de informática para 
facilitar o acesso das 
peças-padrão 

    mar/09 Vladimir/Felipe 

  

A5E05. Qualificação 
contínua de todos os 
integrantes 

Produção de 
material didático 
sobre direitos 
humanos. 

Cadernos de 
direitos humanos 
produzidos 

Out/08 a 
Out/09 

Marialva Santos   

  
Defensores e 
equipe técnica 
especializados 

Todos os 
integrantes de 
núcleos 
especializados 
qualificados 

Out/08 a 
Dez/10 Marialva Santos   
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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

Matrizes Estratégicas de Atuação 
 

MATRIZ DE OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

FRAQUEZAS AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 

 
Estagiários 
sem 
remuneração  

OM01. Contratar 
servidores e estagiários 
em n compatível c/ 
demanda  

Aumento do pessoal 
para área meio 
/apoio 

Mitigar a 
repetitividade da 
carga de trabalho 
do defensor 

 Out / 08 a 
Jun/09 

Marcus e  
Marialva 

 1.1. Fazer estudo sobre a 
quantidade de servidores, 
defensores e estagiários 
necessários em cada 
unidade 

Estudo realizado   jan/09 a 
mar/09 

Marialva, Marcus 
Vinicius, 
Rossivagner e 
Antonio Carlos 
Monteiro 

 1.2. Realizar estudo de 
impacto financeiro de 
novos servidores, 
estagiários e Defensores na 
folha de pagamento  

    mar/09 DA 

 1.3. Regularizar situação 
dos estagiários - processo 
em andamento (quase 
concluído) 

  57 estagiários 
regularizados 

jan/09 Marialva 

 1.4. Definir lotação dos 
estagiários nas unidades 

    abr/09 Marialva, 
Rossivagner e 
Antonio Carlos 
Monteiro 

 1.5. Dar prioridade das 
bolsas aos estagiários 
voluntários 

    imediato Marialva 

 1.6. Propor a nomeação de 
servidores e defensores do 
concurso 

    jun/09 DA 

 1.7. Nomear Servidores e 
Defensores do Concurso 

    jun/09 Acardoso 

 
Numero 
pequeno de 
cargos na 
entrância 
especial 
 

 
OM 02.Estudar a 
necessidade real e 
viabilizar a mudança  
Legislativa 

 
 
Novos cargos 

 
O estudo 
Apontará a 
quantidade de 
cargos 

 
Jan/09 a 
Mar/09 

 
 
Júlio de Mais 

 2.1 – Normatizar com o 
Projeto da Emenda da Lei n 
054/06 

 
 

 

Ampliar o num de 
cargos de 
defensores de 
entrância especial 
de acordo com 
estudo, 
garantindo o 
mínimo de 25 
defensores de EE 

Até Dez/09  

 
Ingerência 
política 
 

 
OM 03.Modificação da lei 
para que a nomeação 
dos cargos não seja ato 
composto+ campanha 
publicitária institucional 

 
Que a lei fixe 
requisitos 
mínimos para 
indicação 

 
 
Autonomia 
plena 

 
 
Até 
31/12/09 

 
 
Antonio 
Cardoso 
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Insuficiência 
nos números 
de 
defensores 
(as) e 
servidores 
(as) 
 

OM 04. Realizar 
Concurso  para 
Defensores Públicos 
 

 21 Defensores 
Públicos 

Dez/08 
(edital) a 
Ago/2009  
(nomeação) 

Bruno e Portela 
- Comissão de 
Concurso 

 
OM 05. Realizar 
promoção e modificação 
da lei e da CE. 

    

5.1. Elaborar resolução do 
CSDP com a lista de 
antiguidade 

Lista de antiguidade 
publicada 

 Dez/08 CSDP 

5.2. Elaborar resolução do 
CSDP com a distribuição 
das Defensorias de 3ª 
entrância 

  Dez/08 CSDP 

5.3. Publicar o edital da 
promoção para entrância 
especial 

  Dez/08 CSDP 

5.4. Realizar promoção 
para a entrância especial 

  Jan/09 CSDP 

5.5. Convocar os 
Defensores de 3ª entrância 
para lotação 

  Jan/09 CSDP 

5.6. Publicar o edital da 
promoção dos DP de 1ª 
entrância para 2ª e 3ª 
entrâncias  

  Jan/09 a 
Maio/09 

CSDP 

5.7. Realizar promoção dos 
DPs de 1ª entrância para 
2ª e 3ª entrâncias   

  Jan/09 a 
Maio/09 

CSDP 

5.8. Criar cronograma para 
processo de elaboração da 
proposta de Lei 
Complementar e de 
emenda constitucional 

   
Dez/08 

Antonio Cardoso 

5.9. Coletar sugestões dos 
membros e servidores 

   
 
 
 
 
Jan/09 a 
Jun/09 

 
 
 
 
 
Antonio Cardoso 

5.10. Sintetizar as 
sugestões  

  

5.11. Realizar estudo 
comparado com outras 
legislações 

  

5.12. Elaborar o texto da 
proposta e  encaminhar a 
Governadora 

  

5.13. Realizar 
acompanhamento político 
do processo 

  A partir de 
Jul/09 

Alexandre 
 

5.14. Realizar o estudo 
para levantar a 
necessidade de 
redistribuir/criar 
defensorias em todas as 
entrâncias.  

   
Jan/09 a 
Mai/09 

 
Rossivagner 

Om06. Realizar concurso 
para Consultores 
Jurídicos. 

 03 Consultores 
Jurídicos 

Dez/09 Antonio 
Cardoso 
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MarKeting 
Institucional 
deficiente 

 
OM 07. Elaborar  Plano 
de Comunicação 
Institucional (externo e 
interno) 
 
 

 
Campanha 
publicitária 
interna e externa 

 
Conquistar 
respeitabilidade 
da sociedade 
poderes e 
distribuições-
visibilidade 
 

 
 
Nov/08 
até 
 Dez/10 
 
 
   

Antonio 
Cardoso 
 

Falta de 
integração e 
comunicação 
entre os 
órgãos da  
defensoria 

 
boletins mensais; 
revista da DP; 
site que funcione 

 
 
Marcus Vinicius 

 
FRAQUEZAS AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 

Falta de união 
da categoria 
 

 
 
OM 08. Elaborar Plano 
de interação 

 
Eventos conjuntos 
para valorização 
dos pontos fortes 
e de união (Plano 
elaborado) 

 
 
Classe unida e 
fortalecida 

 
 
Out / 08  
a 
Jun/2009 

 
 
Roselene e 
Rosangela 

Indefinição da 
situação dos 
temporários 

 
OM 09. Traçar política de 
resistência 

 
DP só com 
defensores de 
carreira 

Impedir a 
reintegração 
dos advogados 
beneficiados 
com o M.S da 
ADPEP 

 
 
Set/08 ao fim 
do processo 

 
 
Alexandre 

 
Falta de 
regulamentaçã
o dos 
procedimentos 
internos e do  
regimento 
interno da 
Defensoria 
 
 
Falta de 
normatização 
pelo C.S.D.P 
 
 
Funções mal 
definidas 
 
 
Políticas de 
designações 
sem critérios 
objetivos 
 
 
Reuniões 
restritas 
 
 

 
 
OM 10. Criar fluxograma 
de procedimentos 
 
 
10.1. Contratar empresa de 
consultoria 
 
 
 
 

 
Manual de 
procedimento 
 
 
 
 
 

 
Rotinas 
internas 
documentadas 

 
Dez/08 a 
Jun/09 
 

 
Marcus 
Vinicius 

OM 11. Elaborar marco 
legal 

Normatização 
implantada 

Atribuições e 
competência 
definidas 

03/10/08  
 
       a 
 
 
 28/02/09 
 

Alira 
 
 
Conselho e 
Corregedoria 

 
Inoperância do 
Centro de 
Estudos 

 
OM 12. Elaborar projeto 
de reestruturação e 
organização do C.E 

 
Plano de trabalho 
anual, aprovado 
democraticament

 
Eficiência na 
competência do 
Centro de 

 
 
Out / 2008  
a 

 
 
Marialva 
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Qualificação 
funcional 
deficiente 

 
OM 13. Realizar 
capacitação técnica de 
defensores e servidores 
para o trato das 
questões relativas aos 
Direitos Coletivos 

e 
 
 
Cursos e 
atividades de 
capacitação p/ 
defensores e 
servidores 
 
Cursos, material 
didático, impresso 
e Internet 

Estudos 
 
 
Maior 
qualificação 
funcional 
 
100% dos 
profissionais 
envolvidos, 
habilitados 
para prestação 
eficiente dos 
serviços  

dez / 2010 
 

 
Ultra-
especialização 
dos serviços 

 

FRAQUEZAS AÇÃO PRODUTO META PRAZO RESPONSÁVEL 

 
 
 
 
Atendimento 
relativamente 
desumanizado 

 
OM 14. Fomentar a 
produtividade e 
qualidade no 
atendimento pelos 
defensores públicos e 
servidores. 
 14.1. Desenvolver sistema 
de informática 
14.2. Elaborar Plano de 
Treinamento, cursos e 
qualificação 
14.3. Adequar espaço físico 
14.4. Implantar Projeto de 
Agendamento (0800) 

 
Plano de 
atendimento e 
acompanhamento 
 
Plano de 
treinamento e 
qualificação 
 
Cursos e oficinas de 
humanização, 
sensibilização e 
de atendimento 
ao público 

 
 Agilizar 
atendimento 
 
 Otimizar pessoal  
 
 Melhorar 
recepção 
 
 Atendimento 
humanizado 

Out / 08  
       a  
Jun /09 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vladimir 

 
Falta de 
estrutura física 
(prédio/ 
móveis) 

 
OM 15. Elaborar plano 
de estruturação física e 
material 
 
15.1. Levantar demandas  
15.2. Elaborar projetos de 
reformas (física, elétrica, 
hidráulica, lógica e  de 
refrigeração) 
15.2. Licitar obras 
15.3. Adquirir imóveis 
15.4. Realizar consulta 
semestral de móveis, 
equipamentos e 
eletrodomésticos 

 
 
Plano elaborado 
 
 
 
 
 
Aquisição, 
reforma e 
adequação dos 
imóveis e moveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Espaços e 
móveis 
adequados para 
o 
Trabalho 

 
 
 
 
 
 
Nov/2008 
      a 
Jul/2010 

 
 
 
 
 
 
Marcus e 
Rossivagner 

 
Frota oficial 
Deficitária 

 
OM16. Disponibilizar 
veículos adequadamente 

Veículos 
disponibilizados  

 
Frota de 
veículos em 
quantidade e 
tipo adequado 

 
Out/08 
      a 
Ago/2009  

 
Marcus 

 16. 1. Levantar a demanda 
real de veículos 

  Mar/09  

 16.2. Desenvolver sistema 
de logística de transporte 

  Jul/09  

 
16.3. Locar veículos  
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16.4. Adquirir veículos  

 Mar/09 a 
Ago/09 

 

 16.5 Contratar motoristas e 
viabilizar pagamento de 
diárias 

 
  

Jun/09 
 

 16.6 Realizar contrato de 
combustível  

  
Fev/09 

 

 16.7 Realizar contrato de 
seguro de veículos  

 Fev/09  

 16.8 Realizar contrato de 
manutenção dos veículos 
próprios 

 
 Fev/09  

 
Déficit de 
equipamentos 
e material de 
expediente. 

 
OM17. Aquisição de 
equipamento e 
material de 
Expediente 

  
Equipamentos 
adequados as 
necessidades e 
sobra 
p/reposição 
suprimento 
constante de 
material de 
Expediente. 

 
 
Out / 2008 
       a 
Dez / 2010 
 

 
 
 
 
Marcus 

 17.1 Levantar as 
necessidades, adquirir 
equipamentos, 
Desenvolver sistema de 
controle de estoque , 
remeter para o interior, 
adequar o espaço físico do 
depósito, desenvolver 
sistema de requisição via 
portal da DP, normatizar 
requisição de material, 

   
 
 
 
Abr/09 

 
 
 
 
Marcus 

 
Falta de 
segurança 
institucional 

 
OM18. Elaborar plano de 
segurança (capital e 
interior) 

 
Plano de 
Segurança 

 
Segurança 
predial, 
humana e de 
informação. 

 
Fev/09 a 
abril/09 

 
 
Marcus 

 18.1. Disponibilizar 
informação de cabeamento 
no prédio sede 

  Jan/09 Marcus 

 18.2. Contratar empresa 
especializada 

  Fev/09 Marcus 

 
Falta de 
valorização de 
servidores  
(fim / meio)   
 
Baixos salários 
 
Ausência de 

 
OM19. Elaboração do 
plano de valorização do 
corpo funcional 
 
19.1.Reestruturar a área 
psicossocial 
(desmembrando em área 
fim e área meio) – Jan/09 

Plano elaborado 
(Planos de 
cargo,salários, 
plano de saúde, 
seguro de vida, 
cronograma de 
eventos 
motivacionais) 

 
 
 
 
 
Funcionários 
motivados 

 
 
Out /2008 
Dez / 2010 
 
 
 

 
 
 
Marcus 
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ações 
conjuntas 
envolvendo 
todas as 
defensorias e 
defensores 
simultaneamen
te 
 
 

19.2. Elaborar Termo de 
Referencia para o Plano – 
Jan a abril/09 
19.3. Contratar empresa 
especializada para 
elaboração do Plano -  

 
Clube dos 
Defensores e 
Servidores 

 
 
 
Permanente 
 

 
 
 
Marcus 

Não há um 
Sistema 
Integrado de 
Informações 

 
20. Criar Sistema de 
Informação 

 
Sistema integrado 
e implantado 
 

 
Otimização de 
informação 

 
Até dez 
2009 
 

 
Felipe 

21. Otimizar 
Acompanhamento de 
processos no 
Poder Judiciário.   

 
Sistemas de 
Acompanhamento 
 
estrutura 
administrativa 
para 
acompanhamento 
interno dos 
processos 
 
convênio c/ TJ 

 
 Maior 
celeridade  
processual 
 
 Garantir 
informação 
mais eficiente 
ao assistido. 
 

 
 
Até out  
2009 

 
 
 
 
ACardoso 
 
 
 
 
 
Luciana  

 
22. Integração com os 
dados da SUSIPE, TJE, 
MP e polícias 
(SEGUP,SAP e SCP) 

 
Permissão e 
acesso a INFOPEN 
e INFOSEG 
(sistemas de 
Informação  

 
Democratizaçã
o das 
informações e 
dados 
Otimização 
trabalho 

 
 
Set/ 2008 
      a  
Mar /2009 

 
Antônio  
Cardoso  

 22.1. Oficiar a Presidente 
do TJE a fim de que 
designe data de audiência 
para viabilizar a disposição 
do programa LIBRA, bem a 
fim de integrar o LIBRA 
com o SCP 

   
Jan/09 

 
Ana Marina 

 22.2. Oficiar para SUSIPE a 
fim de integrar o sistema 
de gerenciamento do 
presos com o SCP 

   
Jan/09 

 
Ana Marina 

 22.3. Oficiar ao Secretário 
de Segurança Pública, a fim 
de verificar a possibilidade 
de se integrar o sistema de 
dados com o SCP 

   
jan/09 

 
Ana Marina 

 22.4. Oficiar TJE, SUSIPE, 
Policia Civil e SEGUP 
propondo reunião conjunta 
para viabilizar assinatura 
de termo de cooperação 
que possibilite o 
compartilhamento de tais 
informações. Será 
obrigatória a participação 
dos núcleos de informática 
de cada órgão. 

   
 
Jan/09 

 
 
Ana Marina 
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 22.5. Oficiar para o 
Departamento Penitenciário 
Federal a fim de que 
disponibilize o INFOPEN e 
INFOSEG 

   
jan/09 

 
Ana Marina 

 22.6. Entrar em contato 
com Brasília via telefone a 
fim de verificar quais as 
condições para a adesão 
dos programas. Após 
Oficiar a fim de aderir os 
programas. 

    
 
Jan/09 

 
 
Luciana 

 22.7. Integrar os sistemas    Dez/08 a 
Jun/09 

Felipe 

 MOM 23. Atuar junto aos 
juizados especiais. 

   
Jan/09 

Antonio 
Cardoso 

 22.1. Criar comissão para 
estudar compensação pelo 
exercício de atividades 
extras ou cumulativas 
(juizado especiais pela 
tarde, balcão de direitos no 
final de semana, plantões, 
etc..). 

  Jan/09 Antonio Cardoso 

 



   

  Defensoria Pública do Estado do Pará ________________________________________ 
                                                                            Planejamento Estratégico 

Institucional 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

                    Tv. Padre Prudêncio n° 154       Comércio           CEP: 66.040-903                Belém – Pará – Brasil 
37

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
 

O Modelo de Gestão apresentado para o Monitoramento Estratégico 

é o processo técnico-gerencial que tem por objetivo final assegurar que os 

Planos Estratégicos e Tático seja implementado e produza os objetivos e 

resultados planejados ou, então, seja corrigido em tempo hábil, uma vez que o 

monitoramento inclui a tomada de decisões corretivas e pró-ativas, bem como 

sua implementação e execução.  

 

Em sua essência, o Monitoramento Estratégico possui quatro 

objetivos: 

I- Assegurar que as estratégias e projetos estratégicos sejam executados 

segundo suas formulações e detalhamentos; 

II- Assegurar que as estratégias e projetos estratégicos produzam, como 

conseqüência, a realização efetiva dos objetivos estratégicos, da missão e 

visão de futuro da organização; 

III- Verificar se os comportamentos das premissas e variáveis internas e 

externas, que orientaram as decisões do planejamento, evoluem segundo o 

previsto; 

IV- Identificar novos fatores capazes de impactar, de forma relevante, a 

organização e/ ou seu ambiente de atuação. 

 

O Monitoramento Estratégico do Plano é incumbência do Comitê 

Gestor do Plano Estratégico, a quem compete: 

I – Acompanhar e avaliar o Planejamento Estratégico da Defensoria Pública do 

Estado do Pará; 

II – Viabilizar a operacionalização das estratégias institucionais previstas no 

plano; 

III – Propor inovações pertinentes às ações previstas no plano; 
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IV – Definir formas de desdobramento das metas referentes às Áreas 

Estratégicas de Atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará; 

V – Analisar o desdobramento das metas definidas, estabelecendo os 

instrumentos de acompanhamento dos resultados; 

VI – Definir aspectos relacionados à integração de processos, métodos e 

procedimentos das afins da Defensoria Pública do Estado do Pará; 

VII – Decidir sobre o detalhamento dos planos táticos concebidos a partir das 

decisões estratégicas do Comitê Gestor do Plano Estratégico. 

VIII – Estabelecer relação direta com a Gerencia de Planejamento Institucional 

da Defensoria Pública do Estado do Pará, constituindo-o como unidade de 

operacionalização do plano estratégico. 

 

  A composição do Comitê Gestor do Plano Estratégico foi definida 

democraticamente por ocasião da realização da Oficina do Planejamento 

Estratégico Institucional e compreende o Defensor Público-Geral, o Sub-

Defensor Público Geral, os Diretores da Instituição, os Coordenadores das 

Matrizes Estratégicas de Atuação e a Coordenadora do Planejamento 

Estratégico Institucional, como gerente do Plano: 

 

1– Defensor Público Geral/coordenador AEA 5 – Dr. Antônio 

Roberto Figueiredo Cardoso 

2– Subdefensor Público Geral- Dr. Paulo César Martins Bona 

3– Coordenador das AE s 1 e 2 -  Dr. Antonio Carlos Monteiro  

4– Coordenador da AEA  3 -  Dr. Luis Carlos Portela 

5– Coordenador  da AEA  4 – Dr. Márcio Cruz 

6- Diretor de Administração -  Dr. Marcus Vinícius Campos da 

Silveira Franco 

7- Diretor do Interior – Dr. Rossivagner Santana Santos 

8- Diretora do Centro de Estudos – Dra. Marialva de Sena Santos 

9- Gerente do Plano – Dra. Luciana Albuquerque Lima 
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As reuniões do Comitê Gestor do Plano Estratégico serão 

mensais, sempre na última sexta-feira de cada mês, consoante 

calendário do ano de 2009 a seguir descrito: 

 

Mês / 2009 Data 

Janeiro 30.01.09 

Fevereiro 27.02.09 

Março 27.03.09 

Abril 24.04.09 

Maio 29.05.09 

Junho 26.06.09 

Julho 31.07.09 

Agosto 28.08.09 

Setembro 25.09.09 

Outubro 30.10.09 

Novembro 27.11.09 

Dezembro 18.12.09 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


